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2019.28 Godkjenning av innkalling
Saksdokument:

Innkalling – se vedlegg til saken

Saksordfører:

Ole Thomas Evensen

Saksbehandler:

Jens Nyland

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes.

Til saksliste
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Vedlagt innkalling:

Norsk kulturskoleråd
N-7491 Trondheim

+47 7356 2000

www.kulturskoleradet.no

Sted/dato
Dokumentnavn
Rådgiver

Oslo/8. november 2019
Innkalling styremøte 2019.04
Jens Nyland, +47 90867963

OSLO OG VIKEN

Regionstyret:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Ole Thomas Evensen
Eli Engstad Risa
Anine Skou
Arild Rønsen
Erlend Tynning Larsen
Espen Rønneberg-Gjertsen
Åsmund Tvinnereim
Birgitte Magnus
Øyvind Lunde

Fra administrasjonen:
Lars Emil Johannessen - rådgiver
Jens Nyland - rådgiver
Innkalling til styremøte 2019 – 04
Arrangement
Regionsstyremøte
2019 – 04

Dato/tid
Fredag 15. november 2019, kl.
09.15 – 13.15

Gjelder
Styremøte

Sted
Seilet – Fossveien
24, 0551 Oslo
(Inngang vis-á-vis
Steenstrups gate
17)

Vel møtt til møte!
Vennlig hilsen
Jens Nyland
rådgiver
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Til saksliste
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2019.29 Godkjenning av protokoll 2019.03
Saksdokument:

2019 styremøte 3 protokoll 20.9

Saksordfører:

Ole Thomas Evensen

Saksbehandler:

Jens Nyland

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/oslo-og-viken/oslo-og-vikendokumentarkiv/filter - og se 2019 styremøte 3 protokoll 20.9

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Til saksliste
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2019.30 Rådgivers rapport
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

Saksutredning:
Med bakgrunn i Styreinstruks fylke / region skal rådgiver rapportere til styret ut i fra følgende
Personalsituasjon
fylke / region
oppsett:
Styret forelegges rådgivers rapport på hvert styremøte:
Hvert styremøte:
Økonomi
• Informasjon om hvor vi er i prosessen når det gjelder vedtak (landsting, landsstyre,
sentralstyre, fylkes-/regionsstyre)
Kvartalsvis:
Aktivitets
rapport
• Regnskap og nøkkeltall med egenkapitalovervåking
I tillegg årlig:
• Medarbeidertilfredsheit

Rapport fra perioden 20.09.19 – 08.11.19 - i tråd med instruks, styrets prioriteringer og
virksomhetsplan:
Økonomi
Rådgiver har prioritert å sette seg inn i systemene, i godt samarbeid med Norsk
kulturskoleråds kontorsjef Gunn Otnes.
Aktivitetsrapport
Ungdommens musikkmesterskap
•
•
•

rådgivers rolle i det regionale arrangementet - koordinator og prosjektleder for
regional arbeidsgruppe
arbeidet har tatt forholdsvis mye tid de siste månedene
nytt verktøy implementert denne høsten – program.no – godt verktøy

Rådgiversamling 31.10-01.11 med følgende temaer:
•
•
•

veiledningsordningen
Drømmestipendet
Ungdommens musikkmesterskap
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•
•

styrearbeid
politisk arbeid

Endring av arbeidsted/kontor – rådgiver redegjør for status i prosessen.
Tilstede på debatt om regjeringens strategiplan for styrking av P/E-fagene
Forefallende medlemsservice
Rådgiver har begynt å utvikle et årshjul for regionen
Rådgiver har begynt å tenke på digital samhandlingsarena for styret
Oppdatering av rektorlister
Rådgiver har gjort seg ytterligere kjent med regionenes (Øst og Oslo og Viken) historikk

Forslag til vedtak:
Styret tar rapporten til orientering.

Til saksliste
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2019.31 Økonomi
Saksdokument:

Se vedlegg i saken

Saksordfører:

Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

Bakgrunn:
Region Viken har fått et driftstilskudd på kr 392 603 i 2019.
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Voucher no: 2003541, page 1 of 1
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rapport som viser status pr. 8. november 2019:

Norsk kulturskoleråd Oslo og Vikens regnskap viser her et foreløpig positivt driftsresultat på
kr 35 799 pr. 8. november 2019.
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Forslag til vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

Til saksliste
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2019.32 Meldingssaker
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

Bakgrunn:
Om strømming i undervisning
Fra vedtak i sak 2019.27: Styret ber om at rådgiver tar sak om rettigheter ved bruk av
strømming i undervisning inn for kulturskolerådet sentralt.
Strømming i undervisning er tillatt i hht. norsk lov, men det bryter med brukervilkårene hos
de store strømmetjenestene, for eksempel Spotify. Det finnes imidlertid noen
strømmetjenester som gir lisens for bruk i undervisning. Se denne saken fra DelRett for mer
info: https://delrett.no/nb/sporsmal/kan-man-bruke-spotify-i-undervisningen
Rådgiver har også tatt saken videre inn i systemet, og vil følge dette opp videre.

Kultur + skole = sant. Kunnskapsgrunnlag om kulturskolen i Norge
Les rapporten her

Nasjonalt fagseminar med kunnskapsgrunnlaget om kulturskolen som grunnlag
10. desember 2019, i Oslo – rådgiver skal delta.

Forslag til vedtak:
Styret tar meldingssaker til orientering.

Til saksliste
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2019.33 Strategi/politisk dagsorden
Saksdokument:

Protokoll fra forrige styremøte

Saksordfører:

Lars Emil Johannessen

Saksbehandler:

Jens Nyland

Bakgrunn:
Vedtak fra sak 2019.22: Rådgiver kontakter politisk sekretariat og avklarer forventninger til
regionens arbeid med barne- og ungdomskulturmeldingen.
Vedtak fra Sak 2019.27: Styret ber om at politisk representant, rådgiver og eventuelt
styreleder møter politisk sekretariat for å utvikle en strategi for regionens politiske arbeid.
Som et tiltak for å følge opp disse vedtakene, har rådgiver invitert Lars Emil Johannessen,
som leder politisk sekretariat, til å delta på styremøtet for å orientere om regionalt politisk
arbeid frem mot sommeren 2020.

Forslag til vedtak:
Styret tar informasjonen om politisk arbeid frem til sommeren til orientering.

Til saksliste
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2019.34 Eventuelt
Saksdokument:
Saksordfører:
Saksbehandler:

Bakgrunn:
Forslag til vedtak:

Til saksliste
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2019.35 Ledersamling (arbeidssak)
Saksdokument:

Dette sakskart og Styreinstruks for Norsk kulturskoleråd – fylker og regioner

Saksordfører:

Ole Thomas Evensen

Saksbehandler:

Jens Nyland

Tidsramme:

60-90 minutter

Bakgrunn:
Det skal arrangeres ledersamling for ledere i kulturskolene i Oslo og Viken 24. januar
2020. Samlingen finner sted i Moss' nye kulturhus. Det har kommet spørsmål om også
avdelingsledere o.l. skal kunne delta på samlingen – det skjer endel endringer i
ledelsesstrukturen i disse dager pga. kommunesammenslåinger, og endel tidligere
rektorer går over i andre typer lederstillinger. Arbeidsutvalget har fattet en beslutning
om at vi også inviterer avdelingsledere og liknende. Dette samsvarer med
styreinstruksen, hvor det heter at "Det skal årlig arrangeres et ledermøte der ledere fra
kulturskolene i fylke-/region inviteres".
Arbeidsutvalget ønsker at styret skal diskutere ledersamlingen grundig på dette
styremøtet, med hovedfokus på innhold.
Noen forslag til innhold:
•

•

•

Fylkeskulturpolitiker fra Viken kommer og redegjør for arbeidet for barne- og
ungdomskulturelle tiltak i det nye fylket – eksempelvis Ung musikk. Hva skal
videreføres, og hvordan skal man gjøre det?
Deltakere fra veiledningsportefølje 2 redegjør for sin prosess, evt. sammen med
representanter for veiledningsordningen i Norsk kulturskoleråd. Ny portefølje skal
utlyses 1/1-20.
Nettverk i ny region – representanter fra ledernettverket i Follo forteller om sitt
nettverk og hvordan det fungerer?

Forslag til vedtak:

Til saksliste
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2019.36 Budsjett 2020
Saksdokument:
Saksordfører:

Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

Bakgrunn:
Rådgiver jobber i disse dager med budsjett 2020, og ønsker styrets godkjenning før det
sendes til sentralleddet innen utgangen av 15. november 2020. Rådgiver presenterer
budsjettet på styremøtet.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner forslag til budsjett 2020.

Til saksliste
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