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2020.01 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

 Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

Saksutredning: 

Norsk kulturskoleråd tar i bruk nye, felles maler for fylkes- og regionsavdelinger for innkallinger, 

sakslister og protokoller til styremøtene. Malene ble gjort kjent og gjennomgått på Teams-møter i 

uke 2, 2020. Grunnet deltakelse på UMM i uke 3 for rådgiver i Nordland, ligger en oppdatert 

innkalling i ny mal derfor som vedlegg i sakskartet denne gangen. 

 

Vedlegg/lenker: 

Vedlegg 1, s 17 
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2020.02 Godkjenning av protokoll 11-2019 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll godkjennes. 

 

Saksutredning: 

Protokollen er lagt ut på kulturskolerådets hjemmeside og rådgiver sender jevnlig informasjon til 

medlemskommunene med link nettsida hvor protokollene er lagt. 

 

Vedlegg / lenker: 

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter/year/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter/year/2019
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2020.03 Rådgivers rapport  
 

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar rapporten til orientering. 

 

Bakgrunn: 

Med bakgrunn i styreinstruksen, skal rådgiver rapportere til styret på hvert styremøte. Rapporten 

skal være kort, konsis og aktuell. Innhold: 

Hvert styremøte: 

•   Informasjon om hvor vi er i prosessen i forhold til vedtak i organisasjonen. 

I tillegg kvartalsvis: 

•   Regnskap og nøkkeltall, herunder egenkapitalovervåking 

 

Rådgiver har i 2018 og 2019 rapportert på deltakelse på ulike arrangementer, kontordager, bruk av 

arbeidstid og annet som har vært aktuelt. 

 

Saksutredning: 

Rådgivers rapport uke 48 (2019) – uke 5 (2020) 

 
Uke 48 27.-28.11  SETT-dagene, Lillestrøm 
 29.11  UMM, nettmøte + Styremøte 
Uke 49 Kontor, 1 dag 1 behandlingsdag (2.12.)  
Uke 50 Kontor, 1 dag 1 behandlingsdag (9.12.) 
Uke 51 1 behandlingsdag 16.12.) 1 fridag (nr 2 av 4) i hht avtale 
Uke 52/1 2 fridager (nr 3 av 4 og nr 4 av 4) i hht avtale 
Uke   2 Kontor, 1 dag 1 behandlingsdag (6.1.) 
 9.1   Nettmøte rådgivere; Styreinstruks 2020, GDPR, styremøtemaler 
 10.1  AU-møte 
Uke   3 1 behandlingsdag (13.1.)  
 16.1  UMM-møte, NMH Oslo  
 16.-19.1  Nasjonalt UMM, NMH Oslo (18.-19. jobbet inn 3.1. + 1 dag fra 2019) 
Uke   4 Kontor  (Behandlingsopplegg avsluttet) 
Uke   5 30.1  Styremøte kl. 09:00-16:00 + reise, for-/etterarbeid 
 
Rådgiver følger opp arbeid med Drømmestipend og Lederdager 2020. 

 Drømmestipendet 25.11.19 E-post sendt til medlemskommunene 

 Lederdager 2020 5.1.20  E-post sendt til medlemskommunene 
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2020.04 Økonomi 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar regnskapsrapporten til orientering. 

 

Saksutredning: 

I hht styreinstruksen, skal det rapporteres kvartalsvis på regnskap og nøkkeltall, herunder 

egenkapitalovervåking. Styret har bedt om å få en grundigere gjennomgang på dette møtet hvor de 

sitter i samme rom og alle kan se det samme. 

 

Vedlegg/lenker: 

 Vedlegg 2, s 18 
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2020.05 Strategi / politisk dagsorden 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Saksutredning: 

Høring av Norsk kulturskoleråd’s politiske plattform – prosess i regionene 

Saken ble behandlet på styremøte 11-2019, sak 99/19. Rådgiver avventer utsending til kommunene 

til etter styremøtet 30. januar og fastsettelse av agenda for ledersamlingen i Nordland (12.-13. mars). 

 

Sak 99/19 Høring av Norsk kulturskoleråd’s politiske plattform – prosess i regionene 
 Etter vedtak i Landsstyret 2018 (sak 2018.06 H, s 130) har politisk sekretariat jobbet med 
 utkast til en politisk plattform for Norsk kulturskoleråd. Politisk sekretariat har nå igangsatt 
 en høring og sendt informasjon til fylkeslederne 15.11.19. 
  
 Høringsprosessen: 

Fylkesstyrene bestemmer hvordan de vil høre kulturskolerådets medlemmer i sitt fylke, og 
gjennomføre prosessen. Høringsuttalelsene fra kommunene må være i form av politisk 
behandling. Fylkesstyret sammenfatter innspillene og sender dette til politisk sekretariat 
innen 20.mars 2020. 

 Vedtak: 

Rådgiver sender informasjonen til kommunene med svarfrist 10.mars. 

 
 

Møter med Stortingsbenkene 

Ut fra tilsendt informasjon, vedlegg 3 og 4, fastsetter styret hvem fra styret som følger opp dette 

arbeidet og framdriften. 

 

 

Vedlegg/lenker: 

 Vedlegg 3, s 19 

 Vedlegg 4, s 20 

 Vedlegg 5, s 23 
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2020.06 Eventuelt 
 

Saksdokument:  

Saksordfører:  

Saksbehandler:  

 

Forslag til vedtak: 

 

Saksutredning: 

 

 

Vedlegg/lenker: 
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2020.07 Møteplan 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Leder 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Saksutredning: 

Styret har ansvar for økonomien og det er da nødvendig med minimum 4 møter. 

Styret avgjør selv øvre antall møter i forhold til behov, men oversikten viser de saker et styre skal 

ha behandlet i løpet av et år. I 2019 hadde styret i Nordland 11 styremøter; ett fysiske møte (mai) 

og 10 nettbaserte møter. 

Styret justerer oversikten årlig. 

Styremøte Dato Sted Saker 

2020 - 01  30. januar kl. 09:00-16:00  Bodø Styrets egenevaluering 

2020 – 02   Regnskap 4. kvartal forrige år 

2020 – 03   Regnskap 1. kvartal 

Signering av årsregnskap 

forrige år 

2020 – 04   Regnskap 2.kvartal 

2020 – 05    

2020 – 06   Regnskap 3.kvartal 

Budsjett neste år 

Styreplan for neste år 
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2020.08 Styrets egenevaluering 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Leder 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Saksutredning: 

I henhold til styreinstruksen, har styret en egenevaluering på første styremøte hvert år. 

Et par linker er lagt ved, til inspirasjon i arbeidet. 

 

Vedlegg/lenker: 

 https://www.lederkilden.no/tema/styrearbeid/v-styrearbeid/idebank-evaluering-av-styrets-arbeid 

 https://istyrelsen.no/2017/08/18/start-planlegging-av-styrets-arlige-egenevaluering/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lederkilden.no/tema/styrearbeid/v-styrearbeid/idebank-evaluering-av-styrets-arbeid
https://istyrelsen.no/2017/08/18/start-planlegging-av-styrets-arlige-egenevaluering/
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2020.09 Ledersamling 12.-13.mars 2020, Bodø 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Saksutredning: 

I henhold til styreinstruksen, har styret fastsatt å ha en ledersamling i Bodø 12.-13. mars 2020. 

Hans Ole Rian fra Creo har takket ja til å være foredragsholder 12. mars. Han tar opp temaene 

arbeidsplaner, arbeidstidsberegninger, hva som er arbeidstid og hvilke oppgaver kulturskolelærere 

kan bli pålagt å utføre. I tillegg også dette med reisetid, med bakgrunn fra skatteetaten hvor det 

heter: «Hvorvidt direkte reise mellom bolig og de forskjellige arbeidssteder er arbeidsreise, må 

avgjøres for hver enkelt reise og vil avhenge av om arbeidsstedet vedkommende dag kan anses som 

fast arbeidssted». 

Hans Ole Rian har også kommet med tilbud om å holde et foredrag om lobbyvirksomhet, hvordan, på 
hvilken måte, hva er hensiktsmessig m.m. Styret avklarer om dette er aktuelt. Styret jobber også med 
fastsettelse av innhold for 13. mars på styremøtet og fastsetter sted, pris for deltakelse etc. 
 

Viser til e-post av 16.10.19 «Til medlemskommunene, Nordland» hvor tema for dagene ble foreslått: 

 Arbeidsplaner, arbeidstidsberegninger, hva som er arbeidstid og hvilke oppgaver 
kulturskolelærere kan bli pålagt å utføre (ref. styremøtevedtak sak 74/19) – IVARETATT  

 GSI 
 Inkluderingsarbeid (jfr. Virksomhetsplanen) 
 Forskning og erfaringsdeling (jfr. Virksomhetsplanen) 
 Fordypningstilbud 

 

Fra virksomhetsplanen for Norsk kulturskoleråd Nordland: 

1.1.2.2  Sette utenforskap på dagsorden i møte med regionene i perioden 
1.2.2.2  Initiere erfaringsdeling hvor de kommunene som deltar/har deltatt i «veiledning i  
  kulturskoleutvikling» bidrar til økt fokus på et permanent utviklingsarbeid gjennom  
  lederkonferanser og regionnettverk. 
2.1.2.1                Invitere Nord Universitet og kunstkultursenteret til å delta og/eller bidra på våre  

  arrangementer. 

 

 

Noen kommuner har allerede vært i kontakt med rådgiver og meldt sin interesse spesielt for 12. mars 
og temaene Hans Ole Rian skal foredra om. 
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2020.10 Virksomhetsplan Nordland 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Saksutredning: 

Gjennomgang av virksomhetsplanen og oppdatering på hva styret har utført, hva som planlegges 

gjennomført i forbindelse med ledersamlingen i mars og hva som gjenstår. 

Punkter til ledersamlingen: 

1.1.2.2  Sette utenforskap på dagsorden i møte med regionene i perioden 
1.2.2.2  Initiere erfaringsdeling hvor de kommunene som deltar/har deltatt i «veiledning i  
  kulturskoleutvikling» bidrar til økt fokus på et permanent utviklingsarbeid gjennom  
  lederkonferanser og regionnettverk. 
2.1.2.1                Invitere Nord Universitet og kunstkultursenteret til å delta og/eller bidra på våre  

  arrangementer. 

 
Punkter som krever oppfølging: 
1.1.1.3  Foreslå samarbeidsavtale mellom Norsk kulturskoleråd – Nordland og aktuelle  
  interessenter. 
1.3.1.2  Oppfordre kulturskolene i Nordland til å ha samisk kultur på dagsorden. 

2.1.2.4   Foreta kompetanse- og ressurskartlegging i kulturskolene i Nordland. 
 
 
 
Vedlegg/lenker: 

 https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/6447/orig/2019%20Virksomhetsplan%202019-2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/6447/orig/2019%20Virksomhetsplan%202019-2020.pdf
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2020.11 Valg 2020 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Saksutredning: 

E-post til medlemskommunene og styret ble sendt ut 15.januar: 

VALG 2020 – Kom med innspill innen 20. januar. Endelig frist er 20. februar. Se vedlegg. 

Styret ønsker å komme med innspill på flere kandidater og ønsker din hjelp. 

Kom med innspill på kandidater før styremøtet 30. januar, jfr. vedtak i sak 98/19. 

Kandidater som lanseres skal være forespurt og begrunnelse leveres i henhold til gitte 

kriterier. 

 

Vedlagt i e-posten til kommunene og styret var: 

Brev til regionene om valg 2020 (vedlegg 6 i denne saken) og 

VALG 2020. Presentasjon fra valgkomiteen til politisk verksted 24.10.19. 

 

Rådgiver har mottatt ett forslag til kandidat, fra Sortland kommune. 

 

Vedlegg/lenker: 

 Vedlegg 6, s 28 
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2020.12 Trygve Hoff-Stiftelsen, representanter 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Saksutredning: 

Utgangspunktet for at saken kommer opp, er en e-post 23.01.20 fra styreleder i stiftelsen, Eva Ruth 

Spørck. Det er endringer i Trygve Hoff-Stiftelsens styre da ett av styremedlemmene døde i fjor og et 

annet medlem nå trekker seg av helsemessige årsaker. Fungerende styre har også sittet lenger enn 

sin periode på 3 år. 

Nåværende rådgiver i Nordland, Sigrun Fostad, ble valgt inn som personlig vara for Eva Ruth Spørck i 

den perioden Spørck var rådgiver (konsulent) for Norsk kulturskoleråd Nordland. Sigrun Fostad hadde 

på det tidspunktet styreverv i Norsk kulturskoleråd. 

I vedtektene til Trygve Hoff-Stiftelsen står det i «§5 Styret»: 

Styret består av fem representanter med personlig vara og med slik sammensetning: 

- To representanter med vara oppnevnt av Saltdal kommune 

- En representant med vara oppnevnt av Norsk kulturskoleråd 

- To representanter med vara fra lag/organisasjoner/næringsliv i Saltdal kommune, 

oppnevnt av Saltdal kommune 

Ved oppnevning av styret skal hvert kjønn være representert med minst to. Tilsvarende 

gjelder oppnevning av vara. 

 

Leder og nestleder for styret velges av og blant styrets medlemmer. 

 

Her er det flere punkter som Norsk kulturskoleråd må se på. Rådgiver har derfor sendt saken til 

styrets AU, til rådgivers nærmeste overordnede og til direktør. 

Det står i vedtektene referert til «Norsk kulturskoleråd». Dette oppfattes som Norsk kulturskoleråds 

sentrale organ, ikke spesifikt Norsk kulturskoleråd Nordland. Organisasjonen trenger å tydeliggjøre 

hvem som er ansvarlig for oppnevning av representant og vara i denne sammenhengen. 

Medlemmer fra styret har stilt spørsmål om hva som er bakgrunnen for involveringen i stiftelsen og 

hvor dette er forankret, og om det fortsatt er ønskelig for kulturskolerådet å ha representant(er) i 

stiftelsens styre. Det er også stilt spørsmål om omfanget av styrearbeidet, om stiftelsen når ut til 
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nasjonalt nivå, hvilken gevinst dette gir for kulturskolene og om det kan være aktuelt for andre 

aktører å sitte i Tryge Hoff-Stiftelsens styre. 

Foreløpig har rådgiver gitt styret en tilbakemelding om at hun kontakter Eva Ruth Spørck for 

nærmere informasjon om bakgrunnen for kulturskolerådets involvering. 

Pr i dag er Norsk kulturskoleråd involvert i Tryge Hoff-Stiftelsen. Rådgiver følger opp saken overfor 

direktør, med tanke på å få en snarlig avklaring og å finne ut hvordan saken håndteres videre 

framover.  

 

Vedlegg/lenker: 

 https://nbl.snl.no/Trygve_Hoff 

 https://no.wikipedia.org/wiki/Trygve_Hoff 

 https://www.facebook.com/trygvehoff.no/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nbl.snl.no/Trygve_Hoff
https://no.wikipedia.org/wiki/Trygve_Hoff
https://www.facebook.com/trygvehoff.no/
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2020.13 Cutting Edge, informasjon fra leder 
 

Saksordfører: Leder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

Saksutredning: 

Cutting Edge Kulturskole 2019 ble arrangeret på UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø, 3.–4. 

oktober 2019. Arrangører var Nettverk for kulturskolerelatert forskning og musikkonservatoriet 

ved UiT – Norges arktiske universitet. 

 

Norsk kulturskoleråd har en strategi om å skape arenaer hvor forskningsfeltet, utdanningsfeltet og 

praksisfeltet møtes, og hvor forskning og utvikling i kulturskolen – og de utdanninger som fører til 

kulturskolen som yrkesfelt – er i sentrum. Nytt i 2019 var en førkonferanse der Norsk kulturskoleråd i 

samarbeid med UIT og Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning tilbyr en slik møteplass med 

følgende programinnhold: 

   

 Presentasjoner fra praksisfeltet: Erfaringsdeling fra kulturskoler gjennom presentasjoner av 

utviklingsprosjekt. (Ramme: 20 minutter presentasjon og 10 minutter spørsmål/diskusjon). 

 Informasjon fra pågående eller nylig avsluttede forskningsprosjekt relevant for kulturskolen. (Etter 

invitasjon fra Norsk kulturskoleråd). 

 Dialoger omkring kompetanseutvikling som kompetansedialog mellom kulturskolefeltet og 

utdanningsfeltet. (Panelsamtale organisert av Norsk kulturskoleråd). 

 

Styreleder i Nordland deltok på første dag av konferansen Cutting Edge (3. oktober 2019) og på 

førkonferansen (2. oktober 2019). 

 

Vedlegg/lenker: 

 https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/arrangement/forskningskonferansen  

 https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/arrangement/forkonferanse 

  

 
 
 
 

https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/arrangement/forskningskonferansen
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/arrangement/forkonferanse
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           VEDLEGG 1 
Fylkesstyret: 

Leder Elisabeth Ødegård 

Nestleder Veronica Vangen Evensen 

Styremedlem Franziska Wika 

Styremedlem Åshild Pettersen 

Styremedlem Ole Bøhlerengen 

Varamedlem Johannes Fauchald 

Varamedlem  Etleva K. Brandt 

 

Fra administrasjonen: 

Rådgiver Sigrun E. Fostad 

 

 

Innkalling til styremøte 2020 – 01, oppdatert 

 

Arrangement Dato/tid Gjelder Sted 

Styremøte  

2020 – 01 

30. januar 2020 kl. 09:00 – 16:00 Styremøte Scandic Havet, Bodø 

 

Faste saker: 

Godkjenning og innkalling av sakliste 

Godkjenning av protokoll forrige møte 

Rådgivers rapport, for perioden uke 48 (2019) – uke 5 (2020) 

Økonomi 

Strategi/politisk dagsorden 

Høring av Norsk kulturskoleråd’s politiske plattform – prosess i regionene 

Møter med Stortingsbenkene 

Eventuelt 

 

Andre saker 

Møteplan 

Styrets egenevaluering 

Ledersamling 12.-13. mars 2020, Bodø 

Virksomhetsplan Nordland 

Valg 2020 

Tryge Hoff-Stiftelsen, valg av styremedlem og varamedlem 

Cutting Edge, informasjon fra leder 

 

Vel møtt! 

 

Vennlig hilsen                             

Sigrun E. Fostad 

rådgiver 
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           VEDLEGG 2 
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VEDLEGG 3 
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           VEDLEGG 4 
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           VEDLEGG 5 
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           VEDLEGG 6 
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           VEDLEGG 7 
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