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2019.16 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Saksdokumenter: Innkalling og saksliste 

Saksbehandler:         Lars Emil Johannessen     

  

  

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjennes 
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Sakliste - styremøte 2019-02 

Saker: 
  

 

Sak 2019.16          Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 2019.17          Godkjenning av protokoll styremøte 2019-01 

Sak 2019.18          Direktørs rapport  

Sak 2019.19          Økonomi  

Sak 2019.20 AMU årsrapport 

Sak 2019.21 Landsstyremøte 2019 

Sak 2019.22 Veiledning 

Sak 2019.23 Revidert budsjett 2019 

Sak 2019.24 Eventuelt 

 

Referatsaker: 
 

Ingen referatsaker 

 

Strategisak: 

 

Strategisak 2019.02 Kulturskolen på den politiske dagsorden 
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2019.17 Godkjenning av protokoll 2019.01 

 

Saksdokumenter: Protokoll styremøte 2019.01 

Saksbehandler:         Lars Emil Johannessen     

  

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll godkjennes. 
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2019.18 Direktørs rapport 

 

Saksdokumenter: • Dette dokument 

• Orientering til arbeidstakeren, sykemelding pr 1.5.2019 

• Retningslinjer tilsetting pr 1.5.2019 
 

Saksbehandler:       Morten Christiansen     

  

Saksutredning: 

Med bakgrunn i sak 2014.04 Styreinstruks skal direktør rapportere til styret ut fra følgende oppsett: 

Styret skal forelegges direktørs rapport på hvert styremøte med ulikt innhold:  

 

Hvert styremøte: 

Personalsituasjonen  

Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak (landsting, landsstyre, 

sentralstyre) 

I tillegg kvartalsvis: 

Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking  

I tillegg årlig: 

Medarbeidertilfredshet 

 

Personalsituasjonen 

Det er utlyst stillinger som rådgiver basisressurs fylke som skal dekke henholdsvis Oslo/Viken og 

Vestfold/Telemark. I tillegg er det lyst ut en prosjektstilling som rådgiver næring. Det har vært relativt 

god søkning, og tilsetningsprosessene er i gang. 

I forhold til arbeidet med arbeidsmiljøet i Norsk kulturskoleråd er det som beskrevet i sak i 

sentralstyresak 2019.14 innhentet ekstern bistand fra Moment organisasjon og ledelse AS. 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har startet arbeidet, og vil ha møte medio mai med Magne Vik fra 

Moment for å stake ut vegen videre i arbeidet. 

I medbestemmelsesmøte 11. april 2019 er man enig om en ny sykemeldingsordning for Norsk 

kulturskoleråd. Norsk kulturskoleråd er ikke en IA-bedrift, med den nye ordningen ligger tett opptil 

de rutiner som ligger til grunn for IA-bedrifter. Se vedlegg «Orientering til arbeidstakeren, 

sykemelding pr 1.5.2019». I tillegg ble retningslinjer for tilsettinger i Norsk kulturskoleråd drøftet. Se 

vedlegg «Retningslinjer tilsetting pr 1.5.2019». 
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Sykefravær 2017 – 2018 

Sykefravær rapporteres kvartalsvis. Tendensen viser en markant nedgang. 

  

01.01.2018 – 

31.12.18 

01.04.18 – 

30.06.18 

01.07.18 – 

30.09.18 

1.10.18 –  

31.12.18 

01.01.19 – 

31.03.19 

Totalt: 4,80 % 

Korttid: 1,43 % 

Langtid: 3,38 % 

Totalt: 6,58 % 

Korttid: 2,13 % 

Langtid: 4,45 % 

Totalt: 11,2 % 

Korttid: 0,57 % 

Langtid: 10,63 % 

Total: 8,35 % 

Korttid: 2,85 % 

Langtid: 5,5 % 

Totalt: 2,79 % 

Korttid: 0,14% 

Langtid: 2,65% 

 

Økonomi 

Norsk kulturskoleråds regnskap er slik det fremgår av regnskap 1. kvartal i balanse og ligger 

kostnadsmessig tilnærmet likt budsjett. 

Budsjett 2019 er revidert med bakgrunn i endring i statsbudsjettet 2019. Se sak 2019.24. 

Som det fremgår av sak 2019.04 balanserer det foreløpige regnskapet for 2018. Dette vil bli lagt frem 

for styret for signering så snart man har fått årets tall og beregninger fra KLP, og deretter fått revisors 

godkjenning. 

I forhold til kvartalsregnskap første kvartal 2019 vier jeg til sak 2019.19. 

 

Aktivitetsrapport 

Perioden etter styremøtet 28. og 29. mars 2019.  

Det er relativt kort tid mellom styremøtene. I tillegg har det vært påske, så aktivitetsnivået har vært 

deretter. 

 

Norsk Tipping, årsmøte, 2.april 2019 

Gjennom Norsk Kulturskoleråds samarbeid med Norsk Tipping blir man invitert til å delta på 

Norsk Tippings årsmøtesamling. Dette er en viktig mulighet til å drive nettverksarbeid. 

Samtidig er det viktig å vise en god samarbeidspartner oppmerksomhet.   

 

Møte / politisk workshop med de nye fylkeslederne, 24. april 2019 

Dette var en oppfølger av høstens vellykkede samling for fylkeslederne. Nå har alle fylker 

gjennomført sine årsmøter, og det er mange nye styrer og styreledere. Denne måten å møtes 

på oppleves som vært viktig, og er med på å underbygge Norsk kulturskoleråd som en 

demokratisk organisasjon. På denne samlingen var det to hovedtemaer: 

• Strategiarbeid frem mot landstinget 2020 hvor strategi 2020 skal fornyes. 

• Stortingsmelding for barne- og ungdomskultur. 
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Lederkonferanse, 25.-26. april 2019  

Norsk kulturskoleråds lederkonferanse er en årlig konferanse man arrangerer i samarbeid med 

Norges musikkhøgskole og KS. Man hadde et omfattende og spennende program. Her må 

foredraget til bedriftsrådgiver Silvija Seres trekkes særskilt frem. Se program for konferansen 

her: 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/6260/orig/2019%20Program%20v.5.pdf 

 

AU, 29. april 2019 

Det er et må å ha et AU-møte i forkant av styremøtene. I AU-møtet 29.4.19 far følgende på 

agendaen: 

Arbeidsmiljø  

Stortingsmelding 

Kulturskolefondet 

Statlig finansiering 

Arendalsuka 

Landsstyremøtet 

Kommende sentralstyremøte 

 

Møte med Kunnskapsdepartementet, 2. mai 2019 

Norsk kulturskoleråd har fått en god og viktig dialog med Kunnskapsdepartementet (KD) i 

forbindelse med arbeidet med stortingsmelding for barne- og ungdomskultur. 

Møtet 2. er omtalt på våre hjemmesider: 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/mai/mote-med-kunnskapsdepartementet 

 

Møte styringsgruppe samarbeid Norsk kulturskoleråd og KS, 2. mai 2019  

Samarbeidet mellom KS og Norsk kulturskoleråd er i en viktig utviklingsfase. Det nye 

samarbeidsprosjektet er under oppbygging. Prosjektleder Torkel Øien gjennomgikk fremdrift 

og planer dit en har kommet til nå. 

Styringsgruppa består av Erling Lien Barlindhaug – avdelingsdirektør KS, Merete Wilhelmsen – 

rådgiver Norsk kulturskoleråd og Morten Christiansen – direktør Norsk kulturskoleråd. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar direktørs rapport til orientering. 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/6260/orig/2019%20Program%20v.5.pdf
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2019.19 Økonomi 
 

Saksdokumenter: • Dette dokument 

• Regnskap 1. kvartal 2019 
 

Saksbehandler: Morten Christiansen     

  

 

Regnskapet 31/03.2019: 

Inntekten for 1. kvartal 2019 utgjør 13 272 091, omsetningen ligger over budsjett. 

 

Økningen skyldes tilskudd knyttet til våre eksterne prosjekter Drømmestipendet og Nordea. 

Alle inntekter periodiseres, slik at de balanseføres pr årsslutt. 

 

Avskrivinger er hensyntatt i regnskapet. 

 

Personalkostnader utgjør 43% av inntekten. 

Driftskostnader for 1. kvartal 2019 utgjør 6 528 618, kostnaden ligger tilnærmet likt budsjett. 

Mindre avvik knyttet til konsulenthonorar. 

Organisasjonen viser til overskudd 1. kvartal 2019. 

Det er ingen større avvik som må kommenteres. 

Det jobbes med å få på plass ulik virksomhet som regionale konferanser og aktiviteter initiert av fylke/regioner. 

 

Forslag til vedtak: 

Med henvisning til kommentarer og framlagte regnskap tar styret regnskapet 1. kvartal 2019 til orientering. 
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2019.20 AMU-årsrapport 

 

Saksdokumenter: Årsrapport med HMS handlingsplan 

Saksbehandler:         Morten Christiansen 

  

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar AMU-årsrapport 2018 til orientering 
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ÅRSRAPPORT 2018 

Arbeidsmiljøutvalget Norsk kulturskoleråd 

I utvalget sitter en representant valgt at de ansatte, hovedverneombudet og direktør.   

I 2018 sitter følgende i Arbeidsmiljøutvalget: 

Valgt av de ansatte: Ingrid Almås 

Hovedverneombud: Gunn Otnes 

Direktør: Morten Christiansen 

Fra Bedriftshelsetjenesten: Gunnhild Aasly/Geir Kaspersen 

Det er avholdt fire – 4 - møter i 2018 

1. Det er i 2018 gjennomgått periodevis plan angående samarbeid/bistand fra 

bedriftshelsetjenesten. Plan er skrevet. 

2. Norsk kulturskoleråd har serviceavtale med bedriftshelsetjenesten om årlig 

veiledning /kontroll/ service av førstehjelpsutstyr. 

3. Noen har fått gjennomført vernerunder i 2018, andre har fått tilsendt ergonomiplan. 

4. Alle har fått tilbud om influensavaksine. 

5. Ledelsen har gjennom bedriftshelsetjenesten mulighet for bistand ved helse- og 

HMS-spørsmål. 

 

Alle rutiner rundt Handlingsplan for HMS-arbeidet og vernerunder er etablert i 

organisasjonen og møtene i 2018 har hatt som mål og få implementert denne i 

organisasjonen. 

 

AMU jobber aktivt med arbeidsmiljø og å få revidert handlingsplanen opp mot 

verdiplattformen. 

 

 

For Arbeidsmiljøutvalg  

Trondheim 07.03.2019 
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2019.21 Landsstyremøte 2019 
 

Saksdokumenter: Innkomne saker  

2019.06 D Drømmestipendet 

2019.06 E Rådgivers ressurs 

Saksbehandler:  Lars Emil Johannessen 

  

 

Vedlagt følger innkomne saker til landsstyremøte. 

Styret vil i møtet drøfte og fordele sakene til videre behandling og fremlegg i sakskart til 

landsstyret. 

Styret vil også ferdigstille egne saker. 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Forslag til vedtak: 
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2019.22 Veiledning 

 

Saksbehandler: Åste Selnæs Domaas 

  

Bakgrunn: 

Sak 2019.06 Veiledning  

Vedtak: 

1. Sentralstyret tar informasjon om status på veiledningsarbeidet portefølje 2 og videre 

     fremdrift til orientering. 

2. Sentralstyret ønsker en tilsvarende orientering på neste styremøte 

 

Veilederkorpset: 

Innen skoleårets slutt vil de ni veilederne i veilederkorpset ha gjennomført tre 

veiledningsbesøk med alle kommuner og kommunegrupper. I løpet av det tredje 

veiledningsbesøket vil veiledningskommunene definere et utviklingsområde som skal ha 

fokus i det videre veiledningsarbeidet, og utarbeide en fremdriftsplan for dette. I september 

skal alle veiledningskommunene delta på dialogkonferanser. Dialogkonferansene, som 

arrangeres fem ulike steder i landet, har fokus på erfaringsdeling og nettverksbygging. 

Den andre av fire samlinger for erfaringsdeling/ kompetanseheving for veilederkorpset i 

2019 vil bli gjennomført på Hamar 5.-6. juni. 

 

Annet: 

Det planlegges oppstart av veiledning portefølje 3 høsten 2020. 

Det er foreløpig lagt følgende plan for dette: 

1. januar 2020 Utlysning av Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling  

2020–2021 

1. april 2020 Kommunenes frist for å søke deltakelse i dette veiledningstilbudet. 
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15. juni 2020 Norsk kulturskoleråd gir kommunene beskjed om de får plass eller 

ikke i denne veiledningsrunden. 

September 2020 Avtale- og kontraktsmøte med de utvalgte veisøkerkommunene. 

September 2020 - 

desember 2021 

Veiledningen gjennomføres i denne perioden. 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Sentralstyret tar informasjon om status på veiledningsarbeidet portefølje 2 og videre 

fremdrift til orientering. 

2. Sentralstyret ønsker en tilsvarende orientering på neste styremøte 
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2019.23 Revidert budsjett 2019 
 

Saksbehandler: Morten Christiansen     

  

Budsjett 2019: 

Norsk kulturskoleråd har i sak 2018.44 6. desember 2018 vedtatt budsjett for 2019. 

Utgangspunktet for vedtaket var at styret tok høyde for at midler over statsbudsjettet ble 

justert i forhold til konsumprisindeks (KPI). 

Når vedtaket var fattet og organisasjonen mottok brevet fra Utdanningsdirektoratet i mars 

2019, ble det bekreftet at midler over statsbudsjettet ikke ville bli justert, men holdt på 

tilsvarende nivå som 2018. 

Dette vil si at styret justerer budsjettet med kr 1 196 000 og kostandene justeres tilsvarende. 

Tiltak iverksatt er: 

• Leie kontormaskiner/utstyr   kr    100 000 

• Konsulenthonorar/fremmede tjenester kr    531 000 

• Kontorekvisita    kr    100 000 

• Møter/kurs/oppdatering   kr      50 000 

• Reiser/diett     kr    415 000 

Kr 1 196 000 

Dette er fordelt på de ulike funksjonsområder og det oppfordres i hele organisasjonen til 

kostnadsbesparelser uten at dette skal gå ut over aktivitetsnivået inneværende år. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar endringene i budsjettet 2019 med henvisning til kommentarer gitt i saken. 
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2019.24 Eventuelt 
 


