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2019.33 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 2019-04 

Saker: 
  

 

Sak 2019.33          Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 2019.34          Godkjenning av protokoll styremøte 2019-03 

Sak 2019.35          Direktørs rapport  

Sak 2019.36          Økonomi  

Sak 2019.37 Kulturskolerådets forsikringsordninger 

Sak 2019.38 Årets kulturskolekommune 

Sak 2019.39 Veiledning 

Sak 2019.40 Eventuelt 

 

Referatsaker: 
 

Ingen referatsaker 

 

Strategisak: 

 

Strategisak 2019.04 Kulturskolen på den politiske dagsorden 
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2019.34 Godkjenning av protokoll 2019.03 

 

Saksdokumenter: Protokoll styremøte 2019.03 

Saksbehandler:         Lars Emil Johannessen     
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Forslag til vedtak: 

Protokoll godkjennes. 
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2019.35 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 

Det er nå tilsatt nye rådgivere basisressurs fylke i Oslo og Viken, Vestfold og Telemark og 

Rogaland. I tillegg er prosessen i gang med tilsetning i Troms, Finnmark og Svalbard. 

I forhold til arbeidsmiljø er det gjennomført utviklingssamtaler med medarbeiderne og 

samtalene vil bl.a. danne grunnlag for en økt med Magne Vik fra Moment under 

førstkommende ansattsamling 10. – 12. september.  

Et annet sentralt tema på ansattsamlingen vil være arbeidet med nye strategier for Norsk 

kulturskoleråd. Alle medarbeidere i kulturskolerådet er involvert i ulike arbeidsgrupper som 

jobber strategigrunnlaget for organisasjonen. Frem til landstinget 2020 er vårt arbeid 

fundamentert i Strategi 2020 som ble vedtatt i 2012. Nå er prosessen i gang med en 

fornyelse av strategien, med bakgrunn i kulturskolerådets perspektivskifte og nye 

organisering. Arbeidet med strategi vil bli gjenstand for en omfattende involvering av 

fylkesstyrene gjennom politisk verksted i oktober, arbeid i sentralstyret samt en prosess i 

landsstyret før det hele legge frem for landstinget høsten 2020. 
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Sykefravær 2018-2019 

Sykefravær rapporteres kvartalsvis. Det er små endringer i sykefraværet som er stabilt på et 

relativt lavt nivå. 

 

01.01.2018 – 

31.12.18 

01.07.18 – 

30.09.18 

1.10.18 –  

31.12.18 

01.01.19 – 

31.03.19 

01.04.19 – 

30.06.19 

Totalt: 4,80 % 

Korttid: 1,43 % 

Langtid: 3,38 % 

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% 

Totalt: 2,89 % 

Korttid: 0,37 % 

Langtid: 2,52 % 

 

Økonomi 

Når det gjelder økonomi vises det til sak Sak 2019.36, Regnskap 1. halvår 2019. 

Forutsetningen om å holde budsjett på året kan gi en utfordring for organisasjonen, men 

hvis vi ser på og justerer kjente variabler høsten 2019, kan vi komme i balanse ved årets 

slutt. 

 

Kor Arti’ digital gir inntekt som dekker opp underskudd knyttet til kostnader og godtgjørelse 

for reiser.  

Tiltak høsten 2019 vil primært være:  

Få på plass ulik virksomhet som regionale konferanser og aktiviteter initiert av 

fylker/regioner i 2019. 

 

Stabilisere aktivitetsnivå høsten 2019 på et stabilt bærekraftig nivå.  

 

Reisekostnadene forsøkes å holdes stabile slik at et mindre underskudd kan justeres mot 

budsjett. 

 

Landsstyremøte 2019 (se forøvrig protokoll fra møtet)  

Landsstyret ga i landsstyremøtet 2019 viktige føringer for Norsk kulturskoleråds arbeid 

fremover. Nedenfor trekkes sentrale vedtak i landsstyret frem. Disse løfter frem sentrale 

områder som det skal arbeides med mot neste landsstyremøte og landstinget 2020. 
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Ad 2019.02 Regnskap 2018  

Kommentar:  

Som følge av regnskaps- og rapportrutiner i KLP er det utfordringer i forhold til å legge frem 

ferdigrevidert regnskap til landstinget. Det ble imidlertid etter gjennomgang av vedtekter og 

etter innspill fra revisor gjort klart at landsstyret ikke er i den posisjon at de skal godkjenne 

et årsregnskap. Det er sentralstyret som registrerte i Brønnøysundregisteret i står som 

ansvarlige. Landsstyret kom derfor frem til følgende vedtak: 

Landsstyret tar årsregnskap for 2018 til orientering.  

 

AD 2019.03 Virksomhetsplan ut fra den vedtatte strategiplanen  

Kommentar: 

Virksomhetsplanen har lenge vært en utfordring. Dette handler spesielt om at 

virksomhetsplanen ikke er i fase med den oppbyggingen Norsk kulturskoleråd har. Bl.a. har 

regionene en toårlig turnus på sine årsmøter. Det er unaturlig med endring i 

virksomhetsplanen midt i en slik turnus. Gjennom diskusjon i landsstyret kom en frem til at 

måten organisasjonen etter landstinget 2020 utformer virksomhetsplanen på endres slik at 

den harmonerer bedre med organisasjonens øvrige årshjul. Med bakgrunn i dette ble 

følgende vedtatt:  

Virksomhetsplan med virksomhetsmål for 2018-2019 med tiltak prolongeres frem til 

Landstinget 2020.  

 

Ad 2019.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling  

Rammeplanutvikling og eventuell utarbeiding av nye fagplaner i rammeplanen har vært 

diskutert jevnlig. Vedtak i landsstyret 2018 la opp til en bredere utredning om dette behovet, 

ikke bare et fokus på film, animasjon og spillutvikling. Det var i denne sammenheng viktig å 

få fokusert på helheten i kulturskoleutviklingen. Gjennom en omfattende drøfting i 

landsstyret 2019 ble dette tydeliggjort. Følgende ble vedtatt: 

1. Landsstyret tar informasjon om sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og 
spillutvikling til orientering.  

2. Sak 2018.06 A Fagplan film, animasjon og spillutvikling må̊ ses i sammenheng med, 
og være en del av, arbeidet med fremtidens kulturskole. Basert på et grundig faglig 
forarbeid, legges forslag til mulig utvidelse av fagplanporteføljen frem for Landsting 
2020 sammen med status på̊ det øvrige arbeidet knyttet til fremtidens kulturskole.  
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Ad 2019.06 C Fremtidens kulturskole  

Denne saken er oppfølging av sak fra BTV til landsstyret 2018. I året som har gått har det 

skjedd mye som vil kunne påvirke utviklingen av kulturskolen i årene fremover. Det var 

derfor viktig å få orientert om dagens ståsted, og om de satsinger og grep som må gjøres 

fremover. Spesielt løftes arbeidet med stortingsmelding for barne- og ungdomskultur og 

Norsk kulturskoleråds samarbeid med KS frem. Følgende ble vedtatt på landsstyremøtet: 

1. Landsstyremøte tar orientering om Norsk kulturskoleråds arbeid med fremtidens 
kulturskole til orientering.  

2. Fremtidens kulturskole skal være hovedfokus for det videre arbeidet med Norsk 
kulturskoleråds Strategi 2020/32.  

 

Ad 2019.06 D Drømmestipendet  

Norsk kulturskoleråds langvarige samarbeid med Norsk Tipping ble drøftet med bakgrunn i 

en innkommet sak fra region Oslo og Viken. Det var vesentlig å få trukket frem de betydelige 

verdiene for ungdom som ligger i dette samarbeidet. Samtidig er det viktig at samarbeidet 

oppleves som dynamisk og fremoverlent. Saken, som gir føringer til det videre arbeid med 

Drømmestipendet, ble tatt til orientering.  

 

2019.06 E Rådgivers ressurs  

Denne saken kom opp på landsstyret 2019 som en innkommet sak fra Oslo og Viken. Dette 

er en viktig sak for den videre utviklingen av kulturskolerådet. Håndteringen av denne 

problemstillingen ble vedtatt i landsstyret 2018. I landsstyret 2019 ble det imidlertid vedtatt 

et tilleggspunkt i saken som tydeliggjør saksgangen frem mot landstinget 2020. Vedtaket ser 

dermed slik ut: 

Landsstyret opprettholder vedtak i landsstyret 2018 i sak 2018.08 A pkt. 1-3 med tillegg av 

pkt. 4:  

Kommune- og regionreformen – konsekvenser for Norsk kulturskoleråd  

 

Vedtak:  

1. Det oppnevnes et utvalg for å utrede endrede vedtekter, økonomi og 
rådgiverressurser regionalt i tråd med saksframlegget og diskusjon på Landsstyret 
2018.  

2. Utvalget består av assisterende direktør, kontorsjef og politisk representasjon fra tre 
fylker/regioner.  
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3. Ordningen med 40 % basisressurs bør inneholde en styrking av det regionale og 
lokale arbeidet.  

4. Saken legges frem for sentralstyret og landsstyret våren 2020, før endelig vedtak på 
landstinget 2020.  

Saken legges fram for Landstinget 2020  

 

Aktivitetsrapport 

Perioden etter sentralstyremøte 12. og 13. juni 2019. 

Arendalsuka 

Deltakelse på Arendalsuka er den sentrale begivenheten etter forrige styremøte. 

Dette var vår andre deltakelse på Arendalsuka. Igjen må Norsk kulturskoleråd Agder 

berømmes for godt arbeid i forbindelse med tilrettelegging av arrangementet. Det er 

imidlertid en egen prosjektgruppe, bl.a. bestående av politisk sekretariat som har 

hatt hovedansvaret for det faglige innholdet. I tillegg har kommunikasjonsavdelingen 

spilt en vesentlig rolle i arbeidet. 

Arendalsuka skal evalueres med tanke på neste års deltakelse. 

Kort kan en si at dette er en arena som oppleves som svært relevant for Norsk 

kulturskoleråd. Det er et sted hvor både de formelle arrangementene og de 

uformelle samtalene kan gjennomføres. Nytt av året var «Kulturskole-tv». Her hadde 

en invitert tre stortingspolitikere til en sofa-samtale med styreleder Nils R Sandal på 

Norsk kulturskoleråds stand under Arendalsuka. Erfaringen er god, og vi vil utvikle 

dette konseptet videre. Ellers bidro Norsk kulturskoleråd i samarbeid med 

Kulturtanken og UKM både i forbindelse med en debatt mellom kulturministeren og 

en gruppe ungdommer, og i forbindelse med to konserter i løpet av uka. Sendingene 

fra Kulturskole-tv og konsertene finnes her: https://vimeo.com/user48975444 

 

Samarbeidsavtale med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)  

Norsk kulturskoleråd inngikk 21. august en samarbeidsavtale med NAFO. NAFO en et 

statlig opprettet senter som i 2018 ble underlagt sitt respektive universitet OsloMet. 

NAFO sitter på læringsressurser som kan være svært nyttige i kulturskolenes arbeid 

med inkludering. 

Avtalen finnes her: https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/august/nafo-

avtale 

 

https://vimeo.com/user48975444
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/august/nafo-avtale
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/august/nafo-avtale
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Skaperglede, engasjement og utforskertrang 

Mandag 19. august 2019 publiserte regjeringen og Kunnskapsdepartementet (KD) sin 

strategi for praktisk og estetisk virksomhet i barnehage og grunnskole, herunder de 

praktisk og estetiske fagene. Strategien finnes her: 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/august/kulturskolen-sentral-i-

regjeringas-strategi 

Norsk kulturskoleråd er svært fornøyd med den innfallsvinkelen og det perspektivet 

som strategien legger opp til. Norsk kulturskoleråd har gjennom 2018 og 2019 hatt 

jevnlig dialog med KD, spesielt knyttet til stortingsmelding for barne- og 

ungdomskultur. Det er imidlertid svært gledelig at dialogen også har bidratt til å 

synliggjøre kulturskolen som en viktig kommunal ressurs for kvalitet og utvikling av 

de praktisk-estetiske fagene. Dette blir tydeliggjort i denne strategien, hvor det er 

pekt på både muligheter og merverdier ved et tett og godt samarbeid mellom 

kommunenes kulturskole, og barnehage og grunnskole forøvrig. 

 

Til slutt: 

Norsk kulturskoleråd har et flott verktøy for sang og utvikling av sangglede i Kor 

Arti´digital. Dette læringsverktøyet er nå fulldigitalisert gjennom portalen og spilleren 

Kor Arti´digital. Sangtilbudet er til skolestart 2019 ytterligere utvidet og inneholder pr 

nå 365 sanger med profesjonelt komp. Sangene har svært variert innhold, tilpasset 

ulike aldersgrupper og ulike temaer. Over halvparten av skolene i landet abonnerer 

på Kor Arti´digital. Det er lagt ned et omfattende arbeid i denne læringsressursen, og 

det er i tillegg en viktig kilde til verdiskaping i Norsk kulturskoleråd. Mer om Kor 

Arti´digital finnes her: https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/august/15-

nye-kor-arti-sanger-til-skolestart  

 

  

Forslag til vedtak: 

Styret tar direktørs rapport til orientering.                  

 

 

 

  

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/august/kulturskolen-sentral-i-regjeringas-strategi
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/august/kulturskolen-sentral-i-regjeringas-strategi
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/august/15-nye-kor-arti-sanger-til-skolestart
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/august/15-nye-kor-arti-sanger-til-skolestart
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2019.36 Økonomi 

 

Saksdokumenter: Regnskap pr 30.06.19 er vedlagt 

Saksbehandler: Morten Christiansen/Gunn Otnes     

  

Regnskapet 30/6.2019: 

 

Status 

Inntekten for 1. halvår 2019 utgjør 24 389 148, omsetningen ligger over budsjett. 

Økningen knyttes til våre eksterne prosjekter Drømmestipendet og Nordea. 

Alle tilskudd er mottatt 1. halvår 2019. 

 

Avskrivinger er hensyntatt i regnskapet. 

Personalkonstander utgjør 41,5% av omsetningen. 

Driftskostnader for 1. halvår 2019 utgjør 13 775 193, kostnaden ligger over budsjett. 

Avvik er knyttet til kostnadsførte anskaffelser hos Conexus AS (årskontingent) i perioden. 

Organisasjonen har hatt økt reiseaktivitet knyttet til veiledningsarbeid og kompetanseheving 

av egne ansatte. 

Organisasjonen viser til overskudd 1. halvår 2019. 

Det er ingen større avvik som må kommenteres. 

 

Prognose 

Forutsetningen om å nå budsjett på året kan gi en utfordring for organisasjonen, men hvis vi 

ser på og justerer kjente variabler pr halvåret, kan vi komme i balanse ved årets slutt. 

Kor Arti’ digital gir inntekt som dekker opp underskudd knyttet til kostnader og godtgjørelse 

for reiser.  

 

Tiltak 

Det jobbes med å få på plass ulik virksomhet som regionale konferanser og aktiviteter initiert 

av fylker/regioner i 2019. 

Det forventes i 2019 tilsvarende aktivitetsnivå som i 2018, men at kostnadsbasen holdes 

stabil. 

Reisekostnaden forsøkes å holdes stabil slik at et mindre underskudd justeres mot budsjett. 
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Fravær 

Kvartal 1/2019  2,71% 

Kvartal 2/2019   2,89% 

 

  

Forslag til vedtak: 

Styret tar det framlagte regnskapet for 1. halvår 2019 til orientering. 

 

Vedlegg 
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2019.37 Kulturskolerådets forsikringsordninger 

 

Saksdokumenter: Oversikt over forsikringsordningene 

Saksbehandler:         Morten Christiansen/Gunn Otnes     

  

 

Norsk kulturskoleråd har pr dato følgende forsikringsdekning for sine ansatte: 

o Lovbestemt yrkesskade 
o Lovbestemt yrkessykdom 
o Yrkesreise 
o Ferie- og fritidsreise 
o Ulykke, dødsfall og varig skade 
o Ansvarsforsikring 
o Eiendeler (innbo/løsøre), herunder kontoransvar 
o Næringslivsforsikring på person med navneoppgave 
o Pensjonsforsikring gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 

Norsk kulturskoleråd har ikke gjort endringer i sine forsikringsordninger i 2019, men er i 

løpende dialog med våre forsikringsytere for å gi ansatte mest fordelaktige 

forsikringsordninger. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar ovennevnte til orientering. 
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2019.38 Årets kulturskolekommune 

 
Saksdokumenter: Dette dokument 

Saksbehandler:  Lars Emil Johannessen 

  

Bakgrunn 

Årets kulturskolekommunepris ble første gang delt ut i 1997, og har frem til i dag hatt litt 

varierende antall søkere.  Antall søkere til prisen i 2019 var tre. 

Vi ser at det er behov for en vurdering av prisens fremtid, og ønsker å jobbe med dette frem 

til neste styremøte. 

Vi vil i arbeidet involvere organisasjonen, men også innhente refleksjoner fra andre 

samarbeidspartnere. 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/prisutdelinger#kulturskolekommune
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2019.39 Veiledning 

 

Saksbehandler: Åste Selnæs Domaas 

  

Bakgrunn: 

Sak 2019.31 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 

 

Veiledningsordningen 

Det er gjennomført tre veiledningsbesøk i veiledningskommunene i løpet av våren 2019. 

Høstens veiledning starter med dialogkonferanser i uke 36 og 38 for kommunegruppene i 

veiledningsordningen. Dialogkonferansene er spredt over seks ulike steder i landet, fra 

Kristiansand i sør til Bodø i nord. Det er påmeldt i alt 250 deltakere på konferansene, 

inkludert veiledere og rådgivere fra Norsk kulturskoleråd. 

Dialogkonferansen er en møteplass for erfaringsdeling, som del av (skole)utviklingsarbeidet. 

Mens å avholde kurs gjerne handler om presentasjon av det planlagte, ferdige og forklarlige 

bygger Dialogkonferansen som møteplass på ideen om nettverk og samhandling om det 

uferdige, gjennom erfaringsdeling og kritisk refleksjon. Dialogkonferansen følger en fast 

oppsatt læringsstruktur med møter med andres praksis og fortellinger fra 

kommunegruppene, bundet sammen med teori, begreper og modeller. Sentralt i både 

veiledningen generelt, og i høstens dialogkonferanse spesielt, står nødvendigheten av 

utvikling av profesjonelle læringsfelleskap (PLF) som forutsetning for videre utvikling av 

kulturskolen. 

Høstens dialogkonferanser er den første av tre tilsvarende møteplasser. Den neste 

dialogkonferansen for veiledningskommunene avholdes i uke 5, 2020. 

Neste veiledningsbesøk i kommunene gjennomføres i løpet av oktober/ november 2019. 

Orkland kommune (Ordal, Meldal, Snillfjord og Agdenes kommuner frem til 1.1.2020) ønsket 

pr. juni å trekke seg ut av veiledningsordningen. Årsaken til dette er sammensatt, og leder av 

veiledningsordningen har vært i møte med kulturskoleledelse i Meldal og Orkdal kommuner 

for tilbakemeldinger på veiledningen så langt. Orkland kommune vil bli fulgt opp spesielt ifb. 

oppstart av portefølje 3, for mulig deltakelse i veiledningsordningen fra høst 2020. 
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Veilederkorpset 

Parallelt med veiledningen deltar veilederkorpset i kompetanseheving, og i løpet av høsten 

arrangeres det to to-dagers samlinger for kompetanseheving og erfaringsdeling.  

Pr. nå er veilederkorpset nokså sårbart med tanke på ev. frafall av veiledere. I løpet av 

september ferdigstilles en oversikt over litteratur som er gjennomgått som en del av 

kompetansehevingen frem til nå, som skriftliggjøring av «basislitteratur» for ev. nye 

veiledere.  

Annet 

Det er satt følgende milepæler for Norsk kulturskoleråds veiledningsordning portefølje 3:  

1. januar 2020 Utlysning av Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling  

2020–2021 

13. mars 2020 Kommunenes frist for å søke deltakelse i dette veiledningstilbudet. 

1.mai 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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2019.40 Eventuelt 
 


