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2019.26 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 2019-03
Saker:

Sak 2019.26

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2019.27

Godkjenning av protokoll styremøte 2019-02

Sak 2019.28

Direktørs rapport

Sak 2019.29

Årsregnskap 2018

Sak 2019.30

Landsstyremøte 2019

Sak 2019.31

Veiledning

Sak 2019.32

Eventuelt

Referatsaker:
Ingen referatsaker

Strategisak:
Strategisak 2019.03 Kulturskolen på den politiske dagsorden
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2019.27 Godkjenning av protokoll 2019.02
Saksdokumenter:

Protokoll styremøte 2019.02

Saksbehandler:

Lars Emil Johannessen

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.
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2019.28 Direktørs rapport
Saksdokumenter:

Dette dokument

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
Tilsetting av nye rådgivere basisressurs fylke er i gang. I tillegg er rådgiver næring tilsatt i
prosjektstilling i avtaleperioden for den nye Nordea-avtalen.
Når det gjelder arbeidet med arbeidsmiljøet har man hatt et møte mellom utvidet AMU og
Moment. Her ble rapporten fra Moment gjennomgått med tanke på konkrete tiltak videre. I
første omgang skal direktør ha en utviklings-/medarbeidersamtale med den enkelte.
Moment vil bidra med en guide for denne samtalen. Utgangspunktet vil være at dette er en
samtale om å komme videre, sikre at alle har en opplevelse av å kunne være med, gitt sin
rolle og sine arbeidsoppgaver.
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Sykefravær 2018-2019
Sykefravær rapporteres kvartalsvis. Jeg legger allikevel ved fraværsstatistikken mellom
1.4.2019 og 1.6.2019 (2 mnd). Denne viser at det er små endringer i sykefraværet

01.01.2018 –
31.12.18

01.04.18 –
30.06.18

01.07.18 –
30.09.18

1.10.18 –

Totalt: 4,80 %

Totalt: 6,58 %

Totalt: 11,2 %

Total: 8,35 %

Totalt: 2,79 %

Korttid: 1,43 %

Korttid: 2,13 %

Korttid: 0,57 %

Korttid: 2,85 %

Korttid: 0,14%

Langtid: 3,38 %

Langtid: 4,45 %

Langtid:
10,63 %

Langtid: 5,5 %

Langtid: 2,65%

31.12.18

01.01.19 –
31.03.19

1.4.2019 – 31.5.2019: Totalt 2,90% - Korttidsfravær 0,35% - Langtidsfravær 2,55%

Økonomi
I forhold til regnskap 2018 har vi etter gjennomgang med vår revisor hos Ernst & Young
måttet gjøre endringer i hvordan regnskapet presenteres. Dette gjelder spesielt synliggjøring
av overskudd av salg av læremidler. Konklusjonen etter revisors påpekninger er at
overskuddet av salg av læremidler ikke kan synliggjøres i balansen, men må resultatføres i
2018. Dette vil medføre at organisasjonen vil få et annet regnskapsmessig resultat enn først
antatt.
Revisor var også tydelig på at revisjonsrapporten kan ikke lages før alle av styrets
medlemmer har signert regnskapet. Regnskapet er sendt på e-post til alle styrets
representanter. Når de har svart på denne om at de godkjenner regnskapet vil revisor
ferdigstille revisjonsrapporten.
Konkret fører denne endringen til at Norsk kulturskoleråds regnskap for 2018 vil fremstå
med et overskudd på om lag 3 millioner kroner. Overskuddet i 2018 blir lagt inn som
øremerkede midler i egenkapitalen, bl.a. knyttet til digital utvikling i organisasjonen.
Det vises ellers til sak 2019.29.
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Aktivitetsrapport
Perioden etter styremøtet 8. og 9. mai 2019.
Det er brukt mye tid og ressurser i forbindelse med landsstyremøtet 13.-14. juni 2019. Det er
i denne sammenheng gjort gode forberedelser i årets som har gått gjennom dialog og
workshops med styrelederne i fylkesavdelingene.
Som en viktig oppfølging av virksomhetsplanen til Norsk kulturskoleråd har man nå inngått
en samarbeidsavtale med Høgskolen i Innlandet (HINN) om en omfattende satsing på
lederutvikling i kulturskolen gjennom lederutviklingsprogrammet «Ledelse av prosesser».
Dette er et videreutdanningsprogram som er utviklet av fylkesavdelingen i Møre og Romsdal
og HINN. «Ledelse av prosesser» rulles nå ut i flere fylker, og det er stor interesse for
deltakelse. Dette vil være et godt tilrettelagt tilbud og gi formell kompetanse til
kulturskoleledere i Norge.
Norsk kulturskoleråd er medlem av Den Europeiske Musikkskoleunionen (EMU). EMU
avholdt sin årlige generalforsamling 30. – 31. mai 2019. Møtet ble holdt i Sofia, Bulgaria.
EMU har i mange tilfeller vært opplevd som en svært tradisjonell organisasjon med fokus
kun på musikk og musikkskole. Allikevel synes det som det er små endringer på gang, med
en utvikling mot et bredere kulturskolesyn. Gjennom EMU får Norsk kulturskoleråd i tillegg
viktige internasjonale kontakter. Her er kanskje kontaktene innen FoU-området spesielt
verdifulle.
Når det gjelder arbeidet med ny strategi for Norsk kulturskoleråd, som skal erstatte dagens
Strategi 2020, er dette i prosess. En milepæl vil nås under ansattsamlingen i september i
høst. Deretter vil fylkesstyrene involveres før det utarbeides et forslag som skal legges frem
på Landstinget 2020.

Forslag til vedtak:
Styret tar direktørs rapport til orientering.
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2019.29 Årsregnskap 2018
Saksdokumenter:

Se vedlegg

Saksbehandler:

Gunn Otnes

Regnskap for 2018 er godkjent av revisor og klar for signering av styret.
Vi har hatt mange og lange samtaler med revisor og kommet til enighet om at overskuddet
av salg av læremidler ikke kan balanseføres men må synliggjøres i resultatet for 2018.
Dette vil si at regnskapet vil få et overskudd på 2 912 286.
Inntekten for 2018 utgjør 48 312 395, omsetningen ligger over budsjett.
Økningen knyttes til prosjekter som har gitt økt deltakeravgift i 2018.
Tilskudd knyttet til våre eksterne prosjekter Drømmestipendet og Nordea, samt salg av
læremidler har gitt økte inntekter i 2018.
Avskrivinger er hensyntatt i regnskapet.
Personalkonstander utgjør 44% av inntekten.
Driftskostnader for 2018 utgjør 23 835 780, kostnaden ligger noe over budsjett.
Avvik er knyttet til anskaffelser til rådgivere i fylke/region.
Organisasjonen har hatt økt reiseaktivitet knyttet til ansattsamlinger, veiledningsarbeid og
kompetanseheving av egne ansatte.
Det er ingen større avvik som må kommenteres.

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner årsregnskap for 2018.
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2019.30 Landsstyremøte 2019
Saksdokumenter:

Sakskart til landsstyremøte – tidligere utsendt

Saksbehandler:

Lars Emil Johannessen

Styret vil i dette møtet gå igjennom sakene med tanke på eventuelle justeringer av vedtak til
landsstyremøte 2019
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslag til vedtak:
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2019.31 Veiledning
Saksbehandler:

Åste Selnæs Domaas

Bakgrunn:
Sak 2019.22 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.

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.
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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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2019.32 Eventuelt
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