ÅRSMØTE
Norsk kulturskoleråd Hedmark
Norsk kulturskoleråd Oppland
Fredag 22. mars 2019
Kl. 10.00-15.00

Voss

Kunstner: Lill Slåttsveen, Fyrverkeriet kulturskole, Vestre Toten

Delegater og observatører
Årsmøtedokumenter 2019

Norsk kulturskoleråd – Hedmark og
Norsk kulturskoleråd – Oppland
Årsmøtedokumentene og vedleggsdokumentene tas med på årsmøtet av delegater og
observatører digitalt eller i papirform. Vi ber om at dokumentene lastes ned på forhånd.
Årsmøtedokumentet vil vise både Hedmark og Opplands styreberetning og regnskap. Dette er
gjort for å gi en god orientering om hva fylkene har gjort den siste perioden, og vil gi en god start
for det nye Innlandet.
Fylkene vil ha separate årsmøter før lunsj, for så å fortsette årsmøtet under Norsk
kulturskoleråd – Innlandet.
Fullmaktsbrev for delegatene fra hver kommune underskrevet av kommunal ledelse sendes på
mail til rådgiver i god tid før årsmøtet.
Norsk kulturskoleråd er inne i en prosess med tilpasning til den nye kommune- og
fylkesreformen i Norge.
Dette innebærer at flere fylker i forbindelse med årsmøtene i år er i en sammenslåingsprosess.
I forbindelse med sakene som skal opp til behandling på årsmøtene i alle fylker og regioner er
det i år noen punkt i de gjeldende vedtektene fra 2016 som ikke vil stemme helt med det
«kartet» vi har å forholde oss til i dag.
I 2017 hadde kulturskolerådet en sammenslutnings prosess hvor fylkesavdelinger/
regionavdelinger opphørte som selvstendige juridiske enheter.
Det vil få innvirkning på bl.a.;
Sak 3 – Revidert regnskap for siste toårsperiode.
Årsmøtene i 2019 skal behandle revidert regnskap for 2017 og 2018.



Revidert regnskap for 2017 for Norsk kulturskoleråd er allerede fremlagt og godkjent av
landsstyret i 2018.
Regnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd revideres våren 2019, signeres av sentralstyret i
juni og vedtas på landsstyremøtet i juni 2019.
Vedlagt årsmøtepapirene følger foreløpig regnskap for 2018 for det enkelte
fylke/region.
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Sak 6 – Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen vedtatt av Landsstyret.
Landsstyret 2018 vedtok virksomhetsmålene for 2018-2019. Høsten 2018 har det vært en
prosess etter vedtaket i landsstyret hvor både 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.
Landstinget 2020 vil behandle sak om revidering av vedtektene.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen for Norsk kulturskoleråd – Hedmark og Oppland

Finn Helge Lyster
Styreleder
Norsk kulturskoleråd - Oppland

Terje Røe
Styreleder
Norsk kulturskoleråd – Hedmark

Elin Kvernmoen
Rådgiver
Norsk kulturskoleråd
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Vedleggslenker

Strategi 2020

Rammeplanen «Mangfold og fordypning»
Norsk kulturskoleråds Vedtekter
Skaarutvalgets rapport «Ny tid – nye oppgaver»
Landstinget 2016 – dokumentoversikt med lenker
Tilstandsrapport Hedmark 2017 – 18
Tilstandsrapport Oppland 2017 - 18
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Deltakere – delegat- og observatører

Kommune

Navn

Tittel
Rektor Tolga kulturskole
Sentralstyremedlem
Norsk kulturskoleråd

Fylke
Hedmark

Delegat Observatør
1

Hedmark

2

Tolga
Berit Konstad Graftås
Norsk
kulturskoleråd
Hedmark
Terje Røe

Styreleder

Ringsaker

Benedicta Gray

Kulturskole leder

Hedmark

3

Trysil

Jaime Carrizo

Rektor Kulturskole

Hedmark

4

Tolga

Ragnhild Aashaug

Ordfører i Tolga

Hedmark

5

Alvdal

Johnny Hagen

Politiker

Hedmark

6

Alvdal

Svein Gjelten Bakken

Kulturskolerektor

Hedmark

7

Elverum

Anette Solberg

rektor

Hedmark

8

rektor

Hedmark
Hedmark og
Oppland

9

Oppland

10
11

Tynset
Mali Hauen
KS Hedmark
og Oppland
Jane Camilla Bjerke Bergh
Norsk
kulturskoleråd
Oppland
Finn Helge Lyster

Observatør

1

Nord-Aurdal

Anna-Merete Brusletten

Styreleder
Kommunalsjef oppvekst
og kultur

Nord-Aurdal

Renate Øverseth

Virksomhetsleder kultur

Oppland

12

Nord - Aurdal
Nord-Aurdal
kommune

Inge Dahl

Kulturskolerektor

Oppland

13

Inger Torun Klosbøle

Ordfører

Oppland

Lillehammer

Espen Granberg Johnsen

Ordfører, styremedlem

Oppland

15

Vågå
Vågå

Anita Moe
Helen Øygarden

Rektor Vågå kulturskule
Kommunalsjef

Oppland
Oppland

16

Vågå

Turid Grimsbø Snerle

Politikar
Kultursjef og
kulturskolerektor

Oppland

Oppland

Elin Kvernmoen

Styremedlem
Rektor Fyrverkeriet
kulturskole
Rådgiver Norsk
kulturskoleråd

Roy Arne Fylkesnes

Tester

Søndre Land

Tone Gellein

Vestre Toten

Benedikte Narum Jenssen

Vestre Toten

Arego
Innlandet
musikkråd

Nina Nedberg

Trond Eklund Johansen

Oppland

Oppland

Daglig leder

Oppland
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Årsmøte 2019
Norsk kulturskoleråd - Hedmark
Norsk kulturskoleråd - Oppland
Sted: Honne hotell- og konferansesenter, Biri
Tid: Fredag 22. mars 2019 kl. 10.00 – 15.00
Registrering fra kl. 09.30

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 Orientering om 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
10.1 Medlemmer til fylkesstyret
10.1.1 Leder
10.1.2 Nestleder
10.1.3 En til fem styremedlemmer
10.1.4 Første og andre varamedlem (Fylkes-regionstyret består av fra tre til sju
medlemmer.)
Medlemmer i valgkomiteen fylke/regioner
Delegater til landstinget
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10.2
10.3

10.3.1 Inntil fem delegater til landstinget fra hvert fylke. (I fylker der kulturskolerådet har
regionavdeling skal regionleder representere ett av fylkene.)

Sak 1 – Konstituering
Godkjenning av fullmaktene
Styrenes innstillinger:
Norsk kulturskoleråd Hedmark

Norsk kulturskoleråd Oppland

Elin Kvernmoen, Norsk kulturskoleråd

1.1 Valg av representanter til tellekorps
Styrenes innstillinger:
Norsk kulturskoleråd Hedmark

Norsk kulturskoleråd Oppland

Mali Hauen, Hedmark

Anita Moe, Vågå

1.2 Valg av møtedirigent
Styrenes innstillinger:
Norsk kulturskoleråd Hedmark

Norsk kulturskoleråd Oppland

Terje Røe, styreleder Hedmark

Finn Helge Lyster, styreleder Oppland

1.3 Valg av referenter
Styrenes innstillinger:
Norsk kulturskoleråd Hedmark

Norsk kulturskoleråd Oppland

Anette Solberg, nestleder Hedmark

Elin Kvernmoen, Rådgiver Norsk
kulturskoleråd

Forslag til vedtak:

Styrets forslag vedtas.

1.5 Godkjenning av innkalling

7
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Kunngjøring om årsmøtet, innkalling til årsmøtet og sakspapirer til årsmøtet er sendt ut innenfor
de frister vedtektene fastsetter. Saklisten er satt opp i henhold til vedtektene. Vedtektene sier at
årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste
1.6 Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden
1.7 Godkjenning av dagsorden
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner forslag til dagsorden
1.8 Valg av representanter til redaksjonskomité
Norsk kulturskoleråd Hedmark

Norsk kulturskoleråd Oppland

Anette Solberg, Elverum

Elin Kvernmoen, Norsk kulturskoleråd

Mali Hauen, Tynset

Benedikte Narum Jenssen, Vestre Toten

Styrets forslag til vedtak:
Styrets forslag vedtas.

1.9 Valg av to protokollunderskrivere
Norsk kulturskoleråd Hedmark

Norsk kulturskoleråd Oppland

Svein Gjelten Bakken, Alvdal

Tone Gellein, Søndre Land

Styrets forslag til vedtak:
Styrets forslag vedtas.
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Forretningsorden (Landsmøte er det samme som årsmøte)
1. Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke landsmøtet fatter vedtak om
annet. Alle deltakere på landsmøtet har talerett. I henhold til Norsk kulturskoleråds
vedtekter §4 har kun valgte delegater til landsmøtet 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 landsmøtets 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.
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.
Delegasjonsledere kan kreve pause i forhandlingen før strek settes for debatt i en sak eller
før saken tas opp til avstemning.
Alle avstemninger skjer ved håndsopprekking, så sant ikke landsmøtet 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.

3. 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.
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.
I protokollen føres bare fremsatte forslag, avstemningsresultat og vedtak.
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Sak 2 – Styrets beretning for siste toårsperiode
Styrets melding for virksomheten perioden 2017 - 2018 legges med dette fram for årsmøtet.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner framlagte melding om virksomheten for perioden 2017 – 18

Saksdokument:

Styrenes beretning 2017 – 18

Norsk kulturskoleråd – Hedmark
Norsk kulturskoleråd - Oppland

I perioden har styrene bestått av:
HEDMARK

OPPLAND

Leder: Terje Røe, Elverum

Leder: Finn Helge Lyster, Slidre

Nestleder: Anette Solberg, Elverum

Nestleder: Jertru Stallvik, Sel

Styremedlem: Ragnhild Aashaug, Tolga

Styremedlem: Benedikte Narum
Jenssen, Vestre Toten

Styremedlem: Mali Hauen, Tynset

Styremedlem: Espen Granberg
Johnsen, Lillehammer

Styremedlem: Morten Sanner, Hamar

Styremedlem: Knut Andre Bjerke, Gran

Varamedlem: Ketil Belsaas, Sør-Odal

Varamedlem: Anethe Kleven,
Dovre/Lesja

Varamedlem: Cathrine Hagen, Våler

Varamedlem: Erik Wang, Ringebu

Styremøter:
HEDMARK

OPPLAND

Antall styremøter 2017:
4 styremøter, hvorav ett ble holdt på Tolga.
2 AU-møter.

Antall styremøter 2017:
4 styremøter,
1 AU-møte

Antall styremøter 2018: 2 styremøter med
eget styre, 3 felles med Oppland, 2 felles AUmøter med Oppland.

Antall styremøter 2018: 2 styremøter med
eget styre, 3 felles med Hedmark,
2 felles AU-møter med Hedmark.
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Ledersamlinger felles:
 23. – 24. november 2017 på Norsk Barnebokinstitutt
Tema: Samarbeid kulturskole – grunnskole
Gjester og innhold:
Anne Cathrine Holth, Utdanningsdirektør Hedmark: KULTUR FOR LÆRING
Inger Anne Westby, Norges Musikkhøgskole: Hvordan kan lederne initiere og lede det
lokale læreplanarbeidet?
Trondheim kulturskole: erfaringsdeling fra sitt samarbeid med grunnskolen.
Ragnhild Aasheim, Ordfører Tolga kommune: Tolga kulturskoles plass i kommunens
Oppvekstplattform.
Arbeid i regionsgrupper, initiering for videre samarbeid.


27. april 2018 i Oppland fylkeskommunes møtelokaler, Lillehammer
Tema: =VI i Innlandet, Kunst og kultur for et inkluderende lokalsamfunn
Gjester og innhold:
Fyrverkeriet kulturskole: Flere farger Toten v/Benedikte Narum Jenssen
Gjøvik kunst- og kulturskole Tilrettelagt kulturtilbud v/ Ola Narten Svendssen
Innlandet Musikkråd v/Trond Eklund Johansen: Kartlegging av kulturlokaler.



22. – 23. november 2018 på Thon hotell Opera, Oslo
Tema: Kvalitet i kulturskolen
Gjester og innhold:
Monica Bekkelien, Elverum kommune
Gruppearbeid og erfaringsdeling fra forskjellige kulturskoler og regioner: KVALITET I
KULTURSKOLEN - Hva betyr det i praksis?

Tema felles rektormøter:
 Lokalt læreplanarbeid
 Kultur for læring
 Erfaringsdeling
 Nedskjæring i kommunen
 Samarbeid med grunnskolen
 Regionreform – inndeling i regionsgrupper
Veiledning:
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Veisøkerkommuner i Oppland: Vågå, Lom og Skjåk, Sør-Aurdal
Hedmark: Grue, Trysil
Kommunene valgte selv fokusområder. Noen av temaene var:
 Kulturskolen i kommunens planverk
 Lokalt læreplanarbeid
 Internt samarbeid i kulturskolen
 Politisk eierskap

Kommunebesøk:
Hedmark: Stor-Elvdal, Rendalen, kommunene i Fjellregionen.
Oppland: Gausdal






Lokale utfordringer
Lokalt læreplanarbeid
Kulturskolens posisjon i kommunen, synliggjøring
Kommunens eierskap – hva ønsker de av kulturskolen?
Rammefaktorer

Landsstyremøter:
Landsstyret er Norsk kulturskoleråds øverste myndighet mellom
landstingene. Landsstyret består av lederne av fylkes-/regionstyrer og sentralstyret.
Styrelederne Terje Røe og Finn Helge Lyster har deltatt.
Møtene ble holdt: 29. mai 2017 og 14. – 15. juni 2018.
Ledersamling fylkesledere:
To ganger i året har fylkeslederne i landet en samling.
Dato:
2017: Oslo, 19. - 21.03.17
Representant for Hedmark: Terje Røe
Representant for Oppland: Finn Helge Lyster
2018: Oslo, 04. – 06.04.18
Representant for Hedmark: Terje Røe
Representant for Oppland: Finn Helge Lyster
Trondheim, 06. – 07.11.18
Representanter for Hedmark: Anette Solberg og Terje Røe
Representant for Oppland: Knut Andre Bjerke
Strykeseminar
HEDMARK

OPPLAND

2017: Ble holdt i Hamar kulturhus med
Hedemarken Barne- og
ungdomssymfoniorkester som hovedarrangør i
samarbeid med Hamar kulturskole. Tilskudd fra
Hedmark fylkeskommune på kr. 30 000.-

2017: Ble holdt på Røyslimoen skole på
Lillehammer, med Lillehammer kulturskole som
vertsskap.
Tilskudd fra Oppland fylkeskommune på kr.
40 000,-
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2017: International Youth Symphony Orchestra,
Bremen, Tyskland

2018: Strykeseminaret ble holdt på Rena med
Galopporkesteret som arrangør. Ingen støtte fra
Hedmark fylkeskommune.

Oppland sendte 7 deltagere i alderen 14 – 19 år
til å delta som Norges representanter. Tilskudd
fra Oppland fylkeskommune: kr. 35 000,2018:
Strykeseminar: samme som i 2017
2018: IYSO Bremen
Oppland sendte 4 deltagere i alderen 16 – 20
år. Tilskudd fra Oppland fylkeskommune:
kr. 21 000,-.

Oppfølging av virksomhetsmålene
Virksomhetsplan for 2017 – 18 med utgangspunkt i Strategi 2020
Strategi 2020
1 Kulturskolen i samfunnet
1.1. Tydelig profil som samfunnsaktør
1.2. Tilgjengelig og transparent utviklingsaktør
1.3. Initierende og koordinerende rolle
2 Kunst- og kulturfaglig utvikling
2.1. Helhetlig syn på den norske kunst- og kulturopplæringen
2.2. Nyskapende, kunnskaps- og erfaringsdelende
2.3. Internasjonal samarbeidsaktør
3 Kompetanse- og organisasjonsutvikling
3.1. Enhetlig organisasjonsutvikling
3.2. Nasjonalt, regionalt og lokalt samhandlende
3.3. Høy kvalitet i utviklingsarbeid

1. Kulturskolen i samfunnet
1.1.

Tydelig profil som samfunnsaktør
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Regionale tiltak:
Norsk kulturskoleråd er premissleverandør for regjering, KS og andre myndigheter i saker
som omhandler kulturskole:
OPPLAND
HEDMARK
a) Vi har hatt et godt samarbeid og god kommunikasjon med regional rådgiver i KS i
begge fylker.
Har fulgt med på «Oppspill» og medlemsdialogen fra kommunene
b) Møte med Utdanningsdirektøren i
Se forøvrig også pkt. b) for
Hedmark vedrørende informasjon
Hedmark, som gjelder hele landet.
om Kultur for læring og
Mulighetsrommet for felles innsats
knyttet til tverrfaglig samarbeid

som omfatter barn, oppvekst og
opplæring.
Deltagere: Anne Cathrine Holth,
Berit K. Graftås, Morten
Christiansen, Ann Evy Duun
c) Gjennom samarbeid med
Fylkesmannen i Hedmark, har vi
forsøkt å få innpass i fora hvor
ledere for «oppvekst» deltar.
Styret har god kommunikasjon
med Utdanningsdirektøren i
Hedmark og har deltatt i møter med
oppvekstledere i kommunene.
e) Kommunebesøk ved behov, bruke
erfaringer fra veiledningen i
kommunene.
Innspill på komitemøte i Grue
kommune i forbindelse med
veiledning.

d) Vi ønsker et godt samarbeid med
Fylkesmannen i begge fylker. Har
forsøket å få innpass i fora hvor
ledere for «oppvekst» deltar, men
ikke opprettet kontakt ennå.

c) Vi har hatt kommunebesøk ved
behov, og brukt erfaringer fra
veiledningen i kommunene.
Innspill på kommunestyremøter
(Vågå)

Arbeid knyttet til fokusområde flyktninger, innvandrere og kulturskole er et prioritert
arbeidsområde i Norsk kulturskoleråd:
HEDMARK OG OPPLAND:
Våren 2018 hadde vi en felles ledersamling for Hedmark og Oppland på Lillehammer
med temaet
=VI i Innlandet
dvs. en lokal variant av den nasjonale konferansen med samme navn.
I tillegg til erfaringsdeling, ble det reflektert over disse punktene:
a. Hva betyr inkludering i kulturskolens tilbud?
Tilpasset og inkludert i det eksisterende tilbudet eller nye tilbud?
Hvilken kompetanse trengs i kulturskolene for å skape inkluderende arenaer?
Hvilke kompetansemiljø og aktører for kultur og inkludering finnes i Innlandet, og
hvordan kan vi samarbeide med disse?

1.2.

Tilgjengelig og transparent utviklingsaktør

Regionale tiltak:
Kulturskoleeier og kulturskolene har kapasitet til å etablere permanent utviklingsarbeid
knyttet til kulturskolen i kommunen:
OPPLAND

Trysil og Grue deltok i veiledning i Portefølje
1.

Vågå, Skjåk, Lom og Øystre Slidre har
deltatt i veiledning i Portefølje 1.
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HEDMARK

Rådgiver har allikevel gitt en slags veiledning til de andre kommunene ved behov, i form av
ledersamlinger, personalmøter, regionmøter m.v
I forbindelse med utarbeiding av lokale
læreplaner har rådgiver deltatt på ledermøter
og planleggingsdager i Fjellregionen,
Rendalen og Stor-Elvdal.
Ledersamlingen for begge fylker, som ble holdt i Oslo november 2018, hadde tema «kvalitet i
kulturskolen» med Monica Bekkelien som foredragsholder.

1.3.

Initierende og koordinerende rolle

Regionale tiltak:
Rammeplanen” Mangfold og fordypning” er vedtatt som grunnlag for de norske kommunenes
arbeid med kulturskole:
HEDMARK OG OPPLAND:
For å få et bilde av status, er det foretatt en kartlegging i fylket hvor vidt rammeplanen er
vedtatt, implementert, utfordringer, behov for hjelp fra Norsk kulturskoleråd. Denne ligger til
grunn for arbeid videre.
HEDMARK
I kartleggingen pr. 03.04.18 svarte 15
kommuner, hvorav 4 kommuner hadde
vedtatt rammeplanen og 11 ikke vedtatt
ennå av forskjellige årsaker.

OPPLAND
I kartleggingen pr. 03.04.15 svarte 19
kommuner, hvorav 12 kommuner hadde
vedtatt rammeplanen og 7 ikke vedtatt ennå
av forskjellige årsaker.

Vi har også fått tilbakemeldinger på at erfaringsdelinger er nyttig, og bruker dette i alle fora.
Det være seg erfaringsdeling rundt rammeplanimplementering, og arbeid rundt andre
utviklingsområder.

2. Kunst- og kulturfaglig utvikling
2.1.

Helhetlig syn på den norske kunst- og kulturopplæringen
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Regionale tiltak:
Norsk kulturskoleråd er en foretrukket partner i spørsmål som omhandler opplæring innen
kunst og kultur:
HEDMARK
OPPLAND
Norsk kulturskoleråd Hedmark har en
Norsk kulturskoleråd Oppland har en
intensjonsavtale med UKM og DKS i
intensjonsavtale med UKM og DKS i
Hedmark. Det er opprettet et faglig forum
Oppland. Det er opprettet et faglig forum
med de tre instansene i avtalen. Det er
med de tre instansene i avtalen. Det er

utført en kartlegging over behovet for
samarbeid de tre instansene imellom,
samt en oversikt over hvem som er
kontaktpersoner. På den måten vil det
tydeliggjøres hvem som sitter med
«mange hatter».
Oktober 2018 ble det arrangert en DUKsamling (forkortelse fra DKS, UKM og
Kulturskolen) på Hamar teater. Formen på
dagen var aksjonslæringsmetoden
dialogkonferanse (jfr. Veiledning). Dette
ble en samling for erfaringsdeling og
knytting av nye nettverk.

utført en kartlegging over behovet for
samarbeid de tre instansene imellom,
samt en oversikt over hvem som er
kontaktpersoner. På den måten vil det
tydeliggjøres hvem som sitter med
«mange hatter».
Oktober 2018 ble det arrangert en DUKsamling (forkortelse fra DKS, UKM og
Kulturskolen) på Honne hotell- og
konferansesenter, Biri. Formen på dagen
var aksjonslæringsmetoden
dialogkonferanse (jfr. Veiledning). Dette
ble en samling for erfaringsdeling og
knytting av nye nettverk.

Rammeplanen” Mangfold og fordypning” sees i sammenheng med det øvrige planverket i
grunnopplæringen:
HEDMARK OG OPPLAND:
Det er utført en kartlegging over hvor kommunene står i rammeplanarbeidet, lokale
læreplaner, vedtak etc, og vurderer hvordan vi best mulig kan dekke behovene i denne
prosessen, jfr. pkt. 1.3 a)
Utdanningsdirektør i Hedmark, Anne Cathrine Holt informerte om KULTUR FOR LÆRING på
Ledersamling for begge fylker, 23. – 24.11.17.

2.2.

Nyskapende, kunnskaps- og erfaringsdelende

Regionale tiltak:
Norsk kulturskoleråd er viktig bidragsyter til arbeidet med kulturskolerelatert forskning:
HEDMARK OG OPPLAND:
Det er ikke satt i gang egne forskningsprosjekter, men vi formidler aktuelle forskningsresultater.

2.3.

Internasjonal samarbeidsaktør

Regionale tiltak:
Norsk kulturskoleråd er en sentral aktør både innen Nordiske samarbeid og internasjonalt
samarbeid for øvrig:
OPPLAND

Styret jobber med å formidle muligheter for
andre internasjonale samarbeid.

Oppland har i mange år hatt et godt
samarbeid med Bremen, Tyskland, i
forbindelse med et internasjonalt
ungdomsorkester. Dette er et tilbud innen
fordypningsprogrammet, siden det er et
høyt nivå på orkesteret. Orkesteret består
av ca. 150 musikere fra hele verden, og er
en stor opplevelse for deltagerne.
Ungdommene er da i Bremen i 10 dager.
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HEDMARK

Prosjektet støttes av Oppland
fylkeskommune.
Styret jobber for øvrig med å formidle
muligheter for andre internasjonale
samarbeid.

3. Kompetanse- og organisasjonsutvikling
3.1.

Enhetlig organisasjonsutvikling

Regionale tiltak:
Anbefalingene i Røe-utvalget er lagt til grunn for organisasjonsutviklingen i Norsk
kulturskoleråd.
HEDMARK OG OPPLAND:
a) Landsstyrets vedtak angående Røe-utvalgets anbefalinger er tatt opp i et felles styremøte
for Hedmark og Oppland.
I tråd med anbefalinger fra Røe-utvalget er det holdt trekantsamtaler med
NKR Hedmark (Terje Røe)
NKR Oppland (Finn Helge Lyster)
fra sentraladministrasjonen (Merete Wilhelmsen)
og rådgiver
Fra Røe-utvalgets anbefalinger:
3) Det gjennomføres trekantsamtaler mellom rådgiver, styreleder og personalansvarlig
med utgangspunkt i stillingsbeskrivelsen for å avklare og avtale arbeidsoppgaver i
arbeidsbeskrivelsen for den enkelte tilpasset stillingsstørrelse og satsingsområder i
organisasjonen. Avtalen i trekantsamtalen forankres i de respektive fylkes-/regionstyrene.

Styrene i Hedmark og Oppland har hatt felles styremøter siden august 2018.
Fylkes- og regionavdelingene har sammen med sentraladministrasjonen utviklet systemer for
tilbakemelding og rapportering:
HEDMARK OG OPPLAND:
Styrene har levert en tilstandsrapport etter vedtatt mal.
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Kommunikasjonsarbeidet i Norsk kulturskoleråd er styrket på alle nivå.
HEDMARK OG OPPLAND:
Norsk kulturskoleråd Hedmark og Oppland har en Facebookside som holdes oppdatert med både
nasjonale og regionale nyheter og prosjekter. I erkjennelsen av at ikke alle er på Facebook, er også
viktige nyheter sendt ut til kommunene på mail.

Protokoll fra styremøtene sendes ut til kommunene (skoleeier og kulturskole) . De legges også ut
på Norsk kulturskoleråds nettsider.

3.2.

Nasjonalt, regionalt og lokalt samhandlende

Regionale tiltak:
Med bakgrunn i Røe-utvalgets anbefalinger er kompetansebehovet for Norsk kulturskoleråd
utredet.
HEDMARK OG OPPLAND: Se pkt. 3.1. a) Trekantsamtaler

3.3.

Høy kvalitet i utviklingsarbeid

Regionale tiltak:
Norsk kulturskoleråd har høy kompetanse i hele organisasjonen knyttet til utviklingsarbeid.
HEDMARK OG OPPLAND:
Styrene har sett på det som en sentral oppgave å gjennomføre en kompetanseheving for rådgiver,
og har støttet rådgivers arbeid i større nasjonale satsinger.
Monica Bekkelien fra Elverum kommune var en av foredragsholderne på ledersamlingen for
begge fylker i Oslo november 2018, med temaet «Kvalitet i kulturskolen». Utgangspunktet for å
leie inn henne, var Elverum kommunes storsatsning på kvalitet i grunnskolen.
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Sak 3 – Regnskap for siste toårsperiode
Årsmøtene i 2019 skal behandle revidert regnskap for 2017 og 2018.


Revidert regnskap for 2017 for Norsk kulturskoleråd er allerede fremlagt og godkjent av
landsstyret i 2018.
Forslag til vedtak: Regnskap 2017 tas til orientering.



Regnskap 2018 for Norsk kulturskoleråd revideres våren 2019, signeres av sentralstyret i
juni og vedtas på landsstyremøtet i juni 2019.
Vedlagt årsmøtepapirene følger foreløpig regnskap for 2018 for det enkelte
fylke/region.
Forslag til vedtak: Foreløpig regnskap 2018 tas til orientering.

Saksdokument:
Revidert regnskap for 2017 og foreløpig regnskap for 2018
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HEDMARK
Revidert regnskap Norsk kulturskoleråd – Hedmark 2017
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Foreløpig regnskap 2018 Hedmark
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OPPLAND
Revidert regnskap Norsk kulturskoleråd – Oppland 2017
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Foreløpig regnskap 2018 Oppland
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Sak 4 – Saker som legges fram av styret
Sak 4.1 Regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd
Bakgrunn
a. 2017 årsmøtevedtak i fylker / regioner
Vedtak i årsmøtene 2017: fylker / regioner opphørte å eksistere som selvstendige enheter med
organisasjonsnumre. Norsk kulturskoleråd er nå èn organisasjon med ett organisasjonsnummer
og avdelinger i samtlige fylker/regioner.
b. 2017 Sentralstyret
Enstemmig vedtatt sentralstyresak 2017-42: "Styret ber om at
regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd er i tråd med regioninndelingen i kommuneog regionreformen. Viken og Oslo utgjør én region i vår organisering. Alle ti regioner
etablerer egne styrer."
c. Sentralstyrets mandat gitt av Landstinget
Sentralstyret kan gjøre vedtak om intern organisering: §3.3.:"Sentralstyret er Norsk
kulturskoleråds utøvende myndighet mellom landstingene."
d. 2019 årsmøter i fylker / regioner
Jmf. sentralstyrevedtak om å følge nasjonalt foreslåtte nye inndelinger i fylker / regioner, trengs
en justering av fylkes-/regionsstrukturen i Norsk kulturskoleråd.
Nye inndelinger:











Norsk kulturskoleråd Troms og Finnmark
Norsk kulturskoleråd Nordland
Norsk kulturskoleråd Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag)
Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal
Norsk kulturskoleråd Vestland (Hordaland og Sogn & Fjordane)
Norsk kulturskoleråd Innlandet (Oppland og Hedmark)
Norsk kulturskoleråd Rogaland
Norsk kulturskoleråd Agder (Aust-Agder og Vest-Agder slo seg sammen i 2017)
Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark
Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken (Buskerud, Akershus og Østfold) Avviker fra nasjonal
plan.

Styrenes forslag til vedtak:
Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd – Hedmark og Norsk kulturskoleråd - Oppland tar
sentralstyret sitt vedtak i sak 2017-42 til etterretning.
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Sitat fra protokollen til styremøte i sentralstyret sak 2017-42:
"Styret ber om at regioninndelingen i Norsk kulturskoleråd er i tråd med regioninndelingen i
Kommune- og regionreformen. Oslo og Viken utgjør én region i vår organisering. Alle ti regioner
etablerer egne styrer".

Årsmøte 2019 Norsk kulturskoleråd - Innlandet
Delegater og observatører
Kommune

Tolga
Norsk
kulturskoleråd
Hedmark
Ringsaker
Trysil
Tolga
Alvdal
Alvdal
Elverum
Tynset
KS Hedmark
og Oppland
Norsk
kulturskoleråd
Oppland
Nord-Aurdal
Nord-Aurdal
Nord - Aurdal
Nord-Aurdal
kommune
Lillehammer
Vågå
Vågå
Vågå
Søndre Land
Vestre Toten
Vestre Toten

Hedmark

2

Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark og
Oppland

3
4
5
6
7
8
9

Styreleder
Kommunalsjef
Anna-Merete Brusletten oppvekst og kultur
Virksomhetsleder
Renate Øverseth
kultur
Inge Dahl
Kulturskolerektor

Oppland

10
11

Inger Torun Klosbøle
Espen Granberg Johnsen
Anita Moe
Helen Øygarden
Turid Grimsbø Snerle

Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland

Berit Konstad Graftås
Terje Røe
Benedicta Gray
Jaime Carrizo
Ragnhild Aashaug
Johnny Hagen
Svein Gjelten Bakken
Anette Solberg
Mali Hauen
Jane Camilla Bjerke
Bergh

Tittel
Rektor Tolga
kulturskole
Sentralstyremedlem
Norsk kulturskoleråd
Styreleder
Kulturskole leder
Rektor Kulturskole
Ordfører i Tolga
Politiker
Kulturskolerektor
Rektor
Rektor
Observatør

Finn Helge Lyster

Tone Gellein
Benedikte Narum
Jenssen

Ordfører
Ordfører, styremedlem
Rektor Vågå kulturskule
Kommunalsjef
Politikar
Kultursjef og
kulturskolerektor

Elin Kvernmoen
Roy Arne Fylkesnes

Styremedlem
Rektor Fyrverkeriet
kulturskole
Rådgiver Norsk
kulturskoleråd
Tester

Trond Eklund Johansen

Daglig leder

Nina Nedberg

Oppland
Oppland
Oppland

Oppland
Oppland
Oppland
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
3
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Arego
Innlandet
musikkråd

Hedmark

Observatør
Delegat nr nr
1

Navn

Sak 1 – Konstituering
Saksordfører: Finn Helge Lyster
1.1 Godkjenning av fullmaktene
Årsmøtet består av i alt …… delegater med godkjente fullmakter.
1.2 Valg av representanter til tellekorps
Styrets forslag til vedtak:
Anita Moe, Vågå
Mali Hauen, Tynset
1.3 Valg av to møtedirigenter
Styrets forslag til vedtak:
Finn Helge Lyster, Slidre
Ragnhild Aashaug, Tolga
1.4 Valg av to referenter
Styrets forslag til vedtak:
Elin Kvernmoen, Norsk kulturskoleråd
Anette Solberg, Elverum
1.5 Godkjenning av innkalling
Innkalling Norsk kulturskoleråd Hedmark og ny inndeling
Innkalling Norsk kulturskoleråd Oppland og ny inndeling
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste.
1.6 Godkjenning av forretningsorden for årsmøtet.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden.
1.7 Godkjenning av dagsorden
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Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner forslag til dagsorden.

1.8 Valg av representanter til redaksjonskomité
Styrets forslag til vedtak:
Elin Kvernmoen, Norsk kulturskoleråd
Anette Solberg, Elverum
Benedikte Narum Jenssen, Vestre Toten
1.9 Valg av to protokollunderskrivere
Styrets forslag til vedtak:
Svein Gjelten Bakken, Alvdal
Tone Gellein, Søndre Land

Sak 4.2 Sak fra styret
SAK: Samarbeidsarenaer
Norsk kulturskoleråd Innlandet består av 48 kommuner. For å sikre at alle kulturskolene
deltar i utviklingsarbeidet, foreslår styret at det prøves ut samarbeidsarenaer mellom
kommunene fortrinnsvis etter mal fra den nye fylkeskommunens regioninndeling.
Styrets forslag til vedtak:

Det prøves ut samarbeidsarenaer mellom kommunene fortrinnsvis etter mal fra den nye
fylkeskommunens regioninndeling.

Sak 5 – Innkomne saker
Det er ikke kommet inn noen saker fra medlemskommunene.
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Sak 6 Virksomhetsplan som bygger på virksomhetsplanen som er vedtatt av
landsstyret
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 styrene på felles styremøte utarbeidet forslag til regionale handlinger for Norsk
kulturskoleråd - Innlandet perioden 2019.
Styrets forslag til vedtak:
1. Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd – Innlandet godkjenner nasjonalt vedtatt Virksomhetsplan
2019-2020 og tiltak.
Årsmøtet vedtar foreslåtte regionale handlinger 2019-2020 for Norsk kulturskoleråd –
Innlandet.
2. Årsmøtet i Norsk kulturskoleråd – Innlandet gir styret fullmakt til å gi Landsstyret innspill til
virksomhetsplan 2019 – 2020.
Saksdokument:
Vedlegg til saken er «Strategi 2020», Skaarutvalgets rapport «Ny tid – nye oppgaver»,
rammeplanen «Mangfold og fordypning» i lenken side 4 i innholdsfortegnelsen.
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Saksdokument:

VIRKSOMHETSPLAN 2019 - 2020
Norsk kulturskoleråd - Innlandet
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
Virksomhetsmål
2019 - 2020

Tiltak 2019

Regional handling

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.

1.1.1.1
Bidra med relevant
kompetanse blant Innlandets
kulturskoleeiere og – ansatte
på ledersamlinger og lignende
fora.

1.1.1.2
Videreutvikle
samarbeidet med KS.

1.1.1.2
Initiere og gjennomføre møter
og videreutvikle kontakt med
KS i Innlandet.

1.1.1.3
Delta på aktuelle
politiske og
interessepolitiske
arenaer, identifisere
interessenter og etablere
relevante nettverk.

1.1.1.3
a) Samarbeid med
Fylkesmannen i Innlandet. Få
innpass i fora hvor ledere for
oppvekst og kultur deltar.
b) Kommunebesøk ved behov

1.1.1.4
Synliggjøre Norsk
kulturskoleråd i den

1.1.1.4
Være aktive i valgkamper.
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Strategi 2020

offentlige skole- og
kulturdebatten.

1.1.2
Arbeide med
utenforskap og
kulturskole, slik at
dette får betydning
nasjonalt.

1.1.1.5
Arbeide med politisk
plattform for Norsk
kulturskoleråd – jf.
vedtak i Sak LS 2018.06
H.

1.1.1.5
Bidra med regionale innspill og
ved behov.

1.1.2.1
Videreutvikle arbeidet
med visjonen kulturskole
for alle – jf. vedtak i Sak
LS 2018.06 K.

1.1.2.1
Synliggjøre de gode
eksemplene fra kulturskolene i
Innlandet.

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.
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1.2
Tilgjengelig og
transparent
utviklingsaktør

1.2.1
Være en åpen og
tilgjengelig
utviklings- og
interesseorganisasjo
n.

1.2.1.1
Arbeide for at
organisasjonen i alle
kommunikasjonskanaler
skal være enda mer åpen
og tilgjengelig.

1.2.1.1
a) Synliggjøre styrets arbeid
ved å sende ut godkjent
protokoll på mail.
b) Innhente kommunenes
innspill og behov.

1.2.1.2
Styrke synliggjøringen av
kulturskolen og
kulturskolene – jf. vedtak
i sak LS 2018.06 L.

1.2.1.2
Profilering på sosiale medier.
Gi kulturskolene skolering og
administrativ tilgang til
publisering på Innlandets
sosiale medier.

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
1.2.2
Bistå kommunene i
permanent
utviklingsarbeid
gjennom
veiledningsmetodikk
.

1.2.2.1
Tilby veilederkorps til
kommuner som ønsker
dette.
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1.2.2.2
Dele kunnskap og
erfaringer gjennom
arbeidet med

1.2.2.1
For 2019 – 2020 deltar Alvdal
kommune fra Hedmark og
Gran, Gjøvik og Sør-Aurdal
kommuner fra Oppland i
Veiledning, Portefølje 2.

veilederkorpset i møter
med andre kommuner.
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
kulturskoleutvikling i det
samiske
forvaltningsområdet
gjennom dialog med
Sametinget.

1.3.1.1
Ha kommunalt planarbeid som
tema på ledersamling.

1.3.1.2
Kartlegge hvor det er samiske
miljø i Innlandet, og undersøke
behov for samarbeid.

1.3.1.3
Arrangere regionale
konferanser med
rammeplanen som
fokusområde.

Strategiområde 2: Kunst og kulturfaglig utvikling
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.

2.1.1.1.
a) Lage en strategi for det
regionale samarbeidet.
b) Se pkt. 2.1.2.4
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Strategi 2020

2.1.2
Være en aktiv og
målrettet aktør inn
mot UH-sektor.

2.1.1.2
Utvikle en strategi innen
virksomhetsmål 2.1.1.
2.1.2.1
Opprette
kompetansedialoger med
UH-sektor.
2.1.2.2
Samarbeide med UH-sektor
for relevant grunn-, etterog videreutdanning av
kulturskolepedagoger og
ledere.

2.1.2.2.
Følge opp og informere
om mulighetene i forhold
til inngått intensjonsavtale
med INN om
masterutdannelse innen
ledelse.

2.1.2.3
Avholde Lederkonferansen i
samarbeid med Norges
musikkhøgskole og KS.
2.1.2.4
Arbeide for faglig
nettverksbygging mellom
kulturskolene, MDD, UHsektor og andre relevante
aktører.

2.1.2.4
a) Opprette dialog med
Høgskolen i Innlandet.
Invitere på ledersamling
med temaet «hva kan
kulturskolene gjøre for
forskningen.
b) Fortsette faglig
samarbeid med DKS og
UKM.
Fornye eksisterende
avtaler. Avholde DUKsamlinger.
c) Initiere
nettverksbygging MDDskolene i regionen og
kulturskolene.
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d) Lage en rullerende plan
for kompetanseheving av
alle kulturskolens fag.
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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.

2.1.3.3
Delta på møter i
arbeidsutvalg. Arrangere
regionalt UMM.

2.1.3.4
Bidra til et gjennomgående
planarbeid i kulturskole,
grunnskole og videregående
skole.

2.1.3.4
Vise gode eksempler på
strategiske planer på
arenaer der skoleeier
deltar.

2.1.3.5
Videreutvikle arbeidet med
Kulturbarn 0–8 i samarbeid
med Kulturtanken og
Nasjonalt senter for kunst
og kultur i opplæringen.

2.2.1
Være en viktig
bidragsyter til
arbeidet med
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2.2.
Nyskapende,
kunnskaps- og
erfaringsdelende

2.1.3.6
Utarbeide en strategi innen
virksomhetsmål 2.1.3.
2.2.1.1
Utforme en helhetlig
strategi for forskning og
utvikling i Norsk
kulturskoleråd.

kulturskolerelatert
forskning.

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.

2.3
Internasjonal
samarbeidsaktør

2.3.1
Være en sentral
aktør innen både
nordisk og øvrig
internasjonalt
samarbeid.

2.2.1.5
Sluttføre arbeidet med en
nordisk kunnskapsoversikt
over kulturskolerelatert
forskning, samt
tilgjengeliggjøre denne for
feltet.
2.3.1.1
Delta på møtearenaer i regi
av Europeisk
musikkskoleunion og
Nordisk nettverk for
kulturskoleutvikling.

2.2.1.4
a) Jfr. 2.1.2.4
Opprette dialog med
Høgskolen i Innlandet.
Invitere på ledersamling
b) Opprette dialog med
NTNU på Gjøvik.
c) Ta i bruk AR og VRteknologi i
kulturskoleundervisningen.

2.3.1.1.
Videreføre samarbeid med
International Youth
Symphony Orchestra,
Bremen i det nye
Innlandet fylke.

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.

Strategiområde 3: Kompetanse og organisasjonsutvikling

Strategi 2020

Virksomhetsmål 2018- Tiltak 2019
2019

Regional handling

3.1
Enhetlig
organisasjon

3.1.1
Arbeide videre for å
styrke og utnytte
organisasjonens
samlede kompetanse.

3.1.1.1
Tema på ledersamling.

3.1.2
Videreutvikle felles
politiske,
administrative og
økonomiske system.

3.1.1.1
Synliggjøre
organisasjonens
overordnede
virksomhetsmål.
3.1.1.2
Kvalitetssikre
informasjons- og
kompetanseutveksling
gjennom hensiktsmessige
møteplasser og
oppfølging av intern FoUstrategi.
3.1.2.1
Definere hvilke
plattformer og system
organisasjonens ansatte
og valgte skal benytte og
med hvilken hensikt.
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3.1.2.2
Utarbeide
rutinebeskrivelser for
opplæring og 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
kommunikasjonsarbei
det eksternt og
internt på alle nivå.

3.2.
Nasjonalt,
regionalt, og
lokalt
samhandlende

3.2.1
Øke organisasjonens
relevans som
kunnskapsorganisasjo
n

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.
3.2.1.1
Legge til rette for at alle
ansatte tar ansvar for å
tilegne seg relevant
kunnskap for
kompetanseutvikling
innen egne
ansvarsområder.

3.1.3.2
Tema på ledersamling

3.2.1.2
Legge til rette for at
ansatte og politisk valgte
er til stede på relevante
kunnskapsarenaer.
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3.2.1.3

Revidere
rettledningsheftet for nye
kulturskoleledere – jf.
vedtak i Sak LS 2018.06 E.

3.3.
Høy kvalitet i
utviklingsarbeidet

3.2.2
Innføre felles arkiv,
maler, digitale
plattformer, struktur
for deling.
3.3.1.
Inneha høy
kompetanse knyttet
til utviklingsarbeid.

3.3.2
Ha system for
egenvurdering,
vurdering av
måloppnåelse og
evaluering.

3.2.1.4
Utarbeide statistiske
analyser i samarbeid med
aktuelle kompetansemiljø.
Se 3.1.2.

3.3.1.1
Utarbeide
kompetanseutviklingsplan
for organisasjonen.
3.3.1.2
Utarbeide tydelig
innholdsbeskrivelse for
alle styreverv i
organisasjonen.
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
Det er ingen innkomne forslag. Norsk Kulturskoleråd – Innlandet slutter seg til de medlemsskap
som Norsk kulturskoleråd har per i dag i nordisk og europeisk nettverk representert ved
Europeisk Musikkskole Union (EMU).
Styrets forslag til vedtak:

Norsk kulturskoleråd - Innlandet opprettholder i tillegg medlemskap i :
- Norges Musikkorps Forbund
- Innlandet Musikkråd
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Sak 8 – Tilleggskontingent
Det er ingen forslag til tilleggskontingent.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet tar saken til orientering.

Sak 9 – Budsjett for perioden
Bakgrunn for saken:
I tråd med sammenslåing til ny avdeling, legger styret fram felles budsjett 2019 for Norsk
kulturskoleråd – Innlandet.
Rammen er basert på tidligere års forbruk.
Sentralstyret vedtok desember 2018 budsjettet for 2019 i tråd med økonomiplan vedtatt av
Landstinget for perioden 2017-2020.
Ledelsen i Norsk kulturskoleråd har ut ifra 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 - Innlandet 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.
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Sak 10 - Årsmøtet velger for kommende periode 2019-2021:
Sak 10.1 Medlemmer til fylkes-/regionstyret
Saksdokumenter:
Valgkomiteens innstilling
Sak 10.1.1 Leder
Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd – Hedmark og Oppland fremmer følgende
innstilling:
Terje Røe velges som leder for Norsk kulturskoleråd - Innlandet i perioden 2019 –
2021
Sak 10.1.2 Nestleder
Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd Hedmark og Oppland fremmer følgende
Innstilling:
Jertru Torsdotter Stallvik velges som nestleder for Norsk kulturskoleråd - Innlandet i
perioden 2019 – 2021
Sak 10.1.3 En til fem styremedlemmer
Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd – Hedmark og Oppland fremmer følgende
Innstilling:
Anette Solberg
Stein Halvorsen
Gudbrand Heiene
Mali Hauen
Anne Mette Mauseth
velges som styremedlemmer for Norsk kulturskoleråd – Innlandet i perioden 2019 –
2021
Sak 10.1.4 Første og andre varamedlemmer
Valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd – Hedmark og Oppland fremmer følgende
Innstilling:
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Brede Vestby velges som 1.varamedlem for Norsk kulturskoleråd - Innlandet i
perioden 2019 -2021
Per Inge Høiberg velges som 2.varamedlem for Norsk kulturskoleråd - Innlandet i
perioden 2019 -2021
Ragnhild Aashaug velges som 3. varamedlem for Norsk kulturskoleråd – Innlandet i
perioden 2019 - 2021

Sak 10.2 Medlemmer i valgkomiteen fylke-/regioner
Sak 10.2.1 Leder
Styrene i Norsk kulturskoleråd – Hedmark og Oppland fremmer følgende forslag:
Eivind Nåvik, Lillehammer
velges som leder for valgkomiteen for Norsk kulturskoleråd - Innlandet for perioden
2019-2021
Sak 10.2.2 To medlemmer
Som en overgangsordning foreslår styret at det velges 3 faste medlemmer i
valgkomiteen i tillegg til leder:
Finn Helge Lyster
Ragnhild Aashaug
Eva Vermundsberget
for Norsk kulturskoleråd - Innlandet for perioden 2019-2021
Sak 10.2.3 Ett varamedlem
Styrene i Norsk kulturskoleråd – Hedmark og Oppland fremmer følgende forslag:
For perioden 2019 - 21 fungerer varamedlem som fast medlem i valgkomiteen.

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 for Norsk kulturskoleråd - Innlandet fremmer følgende
innstilling:
Styret delegeres fullmakt til å velge utsendinger til Landstinget 2020.
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VALGKOMITEENS INNSTILLING

22.mars 2019 skal Norsk Kulturskoleråd Oppland og Norsk kulturskoleråd Hedmark ha parallelle
årsmøter først, og så et felles etterpå i forbindelse med regionsammenslåingen til Norsk
kulturskoleråd Innlandet.
Som leder i valgkomiteen for Oppland ble jeg også bedt om å lede arbeidet i en felles
valgkomite.
Valgkomiteen har bestått av:
Valgkomite Oppland
Eivind Nåvik
Jon Arne Johansen
Kari Onstad

Rektor Lillehammer kulturskole
Rektor Øyer kulturskole
Rektor Øystre Slidre kulturskole

Valgkomite Hedmark
Tori Erlien-Årva
Svein Gjelten Bakken
Asbjørn Holmseth

Lærer Hamar kulturskole
Rektor Alvdal kulturskole
Rektor Våler kulturskole

Arbeidet i komiteen har vært lagt opp slik:
1. Leder sendte ut informasjon til valgkomiteens medlemmer i hva som skulle gjøres 21/11
2. Leder sendte ut e-post til alle sittende styremedlemmer i Oppland og Hedmark om de
ønsket å stille til gjenvalg. 21.11
3. Leder sendte via Rådgiver ut melding til alle medlemskommuner med oppfordring til å
komme med forslag på aktuelle kandidater 21.11.
4. E-postutveksling og telefon har vært brukt i arbeidet etter det. Det har ikke vært avholdt
eget møte i valgkomiteen.
5. På bakgrunn av innkomne forslag og de føringer som ble gitt av styrene har leder laget
et utkast til valgkomiteens forslag som valgkomiteens medlemmer har fått til uttalelse,
og som de har sluttet seg til.
I og med at det skal være 7 medlemmer i styret, kan det i noen situasjoner være litt lite med to
varamedlemmer til styret. Valgkomiteen har derfor foreslått tre varamedlemmer. Dette må i så
fall godkjennes av årsmøtet.

Valgkomiteen legger på grunnlag av dette fram følgende forslag til styre for Norsk kulturskoleråd
Innlandet i neste to-års-periode:
Styreleder

terje.roe@hotmail.com

Tidl. ordfører

Jertru Stallvik

Nestleder

jertru.stallvik@sel.kommune.no

Virksomhetsleder kultur
og service

Anette Solberg

Styremedlem anette.solberg@elverum.kommune.no
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Terje Røe

Kulturskolerektor

Stein Halvorsen

Styremedlem Stein.Halvorsen@asnes.kommune.no

Rådmann

Gudbrand Heiene

Styremedlem Gudbrand.Heiene@vestre-slidre.kommune.no

Kulturskolerektor

Mali Hauen

Styremedlem mali.hauen@tynset.kommune.no

Kulturskolerektor

Anne Mette
Mauseth

Styremedlem Anne.Mette.Mauseth@lillehammer.kommune.no Inspektør kulturskolen

Brede Vestby

Varamedlem bubbatec@hotmail.com

Inspektør kulturskolen

Per Inge Høiberg

Varamedlem Per.Inge.Hoiberg@ostre-toten.kommune.no

Kulturskolerektor

Ragnhild Aashaug

Varamedlem ragnhild.aashaug@tolga.kommune.no

Ordfører
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