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2020.09 Godkjenning av innkalling 
 

Saksordfører:  

Saksbehandler: rådgiver 

 

 Forslag til vedtak: 

Innkalling godkjennes. 

 

Saksutredning: 

Innkalling sendt 13.februar i henhold til styreinstruks 

Vedlegg / lenker: 

 

2019.10 Godkjenning av protokoll 2020.01 
 

Saksordfører:  

Saksbehandler: rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll godkjennes. 

 

Saksutredning: 

Protokollen sendt elektronisk til alle medlemmer og varamedlemmer til uttale og mulighet for 

innspill. Ingen kommentarer etter en uke. 

Vedlegg / lenker: Protokoll 
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Saksutredning: For eksempel økonomi, aktivitetsrapport, meldingssaker, deltaking og representasjon 

 

Utdrag frå styreinstruksen: 

Med bakgrunn i Styreinstruks fylke / region skal rådgiver rapportere til styret ut i fra følgende 

oppsett: 

Styret forelegges rådgivers rapport på hvert styremøte:  
Hvert styremøte: 

• Informasjon om hvor vi er i prosessen når det gjelder vedtak (landsting, landsstyre, 
sentralstyre, fylkes-/regionsstyre) 

Kvartalsvis: 
• Regnskap og nøkkeltall med egenkapitalovervåking 

I tillegg årlig: 
• Medarbeidertilfredsheit 

 

2020.11 Rådgivers rapport  
 

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar rapporten til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksutredning: 

 

Årets kulturskolekommune 

Vanligvis har prisen Årets kulturskolekommune blitt delt ut på lederkonferanse i april hvert år. I 2019 

ble Molde kommune årtes vinner. 

For 2020 er det administrativt bestemt at det ikke blir delt ut pris så da blir det ikke 

nominasjonsprosess i fylkene. 

PPU for kulturskolen 

I forbindelse med at kunnskapsdepartementet nå forbereder meldingen om 

kultur for barn og unge, der melding om en styrket kommunal kulturskole 

inngår, har de etterlyst mer konkrete tall som de ikke finner i 

kunnskapsgrunnlaget som er laget av Telemarkforsking og NTNU. Norsk 

kulturskoleråd. Vi  har gjort et representativt utvalg av 

kulturskoler ut i fra kriteriene størrelse og geografi. Dette utvalget 

bestående av 75 kulturskoler vil med en feilmargin på under 10 % gjøre 

det mulig å generalisere for hele landet, og gi sikker informasjon om 

behovet for PPU-utdanning i sektoren. Fra Møre og Romsdal er 7 kulturskoler blant de utvalgte. 

Dette er: Fjord, Rauma, Sykkylven, Tingvoll, Vestnes, Ørsta og Ålesund 
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Resultatene vil bli samlet en rapport som skal overleveres KD, og også 

presenteres på PPU-konferansen 6. mai 

 

Vedlegg/lenker: 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/februar/fokuserer-ppu- 

utdanning-og-kulturskole  

http://bestilling.kulturskoleradet.no/dialogkonferanse-om-kulturskolen- 

og- ppu/dialogkonferanse-om-kulturskolen-og-ppu/?tilbake=1 

 

Profileringsfilmer 

Kulturskolerådet har produsert 3 profileringsfilmer 

1: "Sett", fokuserer viktigheten av og gleden ved å bli sett og verdsatt som kulturskoleelev 

2: "Eleven – fremover med kulturskolen i ryggen" er et møte med Anna Golmen fra Aure 

3: "Ella Marie – fra kulturskoleelev til stjernestatus", er et møte med artisten Ella Marie Hætta Isaksen 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/februar/kulturskolefilmer 

 

Veiledning portefølje 3 

Søknadsfristen for portefølje 3 er 13. mars 2020 med oppstart høsten 2020. Prosjektperioden er som 

tidligere 3 semester men kravet om vedtatt rammeplan er tatt bort. 

Det er 14 kulturskoler som ikke har deltatt og av disse har nå xx søkt.  

Regnskap 2019 

 

Regnskapet for avdeling Møre og Romsdal for 2019 viser et overskudd på kr. 68 471. Det sentrale 

regnskapet er ikke avstemt så det kan bli mindre endringer. Årsregnskapet skal godkjennes av 

sentralstyret. Avdelingsregnskapet for Møre og Romsdal blir lagt frem for fylkesstyret til orientering 

når det foreligger   

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/februar/kulturskolefilmer
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2020.12 Økonomi 
 

Saksordfører:  

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar regnskapsrapporten til orientering. 

 

Saksutredning: 

Regnskapsrapport 1 - 2020 er oppdatert pr. 1.mars og viser et underskudd på kr.77 560 

Av dette er kr. 15000 honorar til kursholder i Ulsteinvik 3.januar iflg. styresak 39/19. Også 

styrelederhonorar 2019 er belastet 2020. Utgifter reiseutgifter i Kulturlauget fra Surnadal kommune 

på kr. 37 334 er med. Det er sendt refusjonskrav til MR fylke på dette. 

Vedlegg/lenker: 
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2020.13 Strategi / politisk dagsorden / Mørebenken 
 

Saksordfører:  

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten innstilling 

Saksutredning: 

Denne saken var oppe på forrige møte og styret vedtok dette: 

1. Styret avventer å kontakte mørebenken til vi får utfyllende informasjon om 

departementstilhørighet. 

2. Saken tas opp igjen på neste møte. 

Det er ikke kommet nye momenter i saken og det er fortsatt noe uklart hva som er den lokale saken. 

 

Vedlegg/lenker: 

Dokumentet «Møter med stortingsbenkene» 
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2020.14  Innspill til valgkomiteen i Norsk kulturskoleråd 
 

Saksordfører:  

Saksbehandler: Rådgiver 

Forslag til vedtak: 

Fylkesstyret i Møre og Romsdal fremmer følgende kandidater: 

1. Arild Hoksnes  som styreleder 

2. Pål Andre Worren Hauge som styremedlem / varamedlem 

Saksutredning: 

I brev datert 19. november 2019 oppfordres fylkesstyrene til å foreslå kandidater til verv i 

sentralstyre og kontrollkomite i Norsk kulturskoleråd. Frist for å fremme kandidater er 13. mars. 

Fylkesstyret har diskutert temaet på flere møter og styremedlemmer har jobbet med navngitte 

kandidater 

De foreslåtte kandidater er forespurt og har takket ja. 

Viktig kompetanse kan være:  

• Politisk erfaring og nettverk  
• Erfaring og nettverk innen offentlig forvaltning (kommune, fylkeskommune, stat, høyskole)  
• Endringskompetanse  
• Medvirkningskompetanse  
• Arbeidsgiverkompetanse 
Forslagene må inneholde følgende:  
• En kort tekst om kandidaten(e) og hva de kan tilføre Norsk kulturskoleråd 
 • CV med kontaktinformasjon  
 • Kandidatene må være forespurt og sagt ja til å bli fremmet som kandidat i det aktuelle vervet.  

  

Det er relativt stor forskjell på kandidatene. Både i alder og arbeidserfaring. Pål Andre underviser i 

kulturskole, men har ikke administrativ erfaring. Tar mastergrad i musikkpedagogikk ved NMH. 

Politisk erfaring på lokalt nivå. Kan være aktuell som styremedlem. 

 

Arild har ikke kulturskolebakgrunn men har allsidig utdannelse og erfaring. Arild kan være aktuell 

som styreleder eller nestleder. 

 

Vedlegg/lenker: 

CV Arild Hoksnes 

CV Pål Andre Grimstad Worren 
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2020.15  Konferansen barn og unges stemmer 
 

Saksordfører:  

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styreleder representerer Norsk kulturskoleråd. 

2. Påmeldinger kan kompletteres når endelig program foreligger 

Saksutredning: 

Mandag 27. april: Uformelt kveldsarrangement fra kl. 18:00. 

Tirsdag 28. april: Konferanse og festmiddag. Konferansen starter kl. 10:00. 

Onsdag 29. april: Konferanse og ulike utfluktsmuligheter i Kristiansund og omegn.  

Konferansen avsluttes kl. 14:00. 

 

Utfluktstur kl. 14:00–18:30 (cirka). 

Pris for hele konferansen inkl. middag 2400 

Dagpakke tirsdag   1000 

Dagpakke onsdag     800 

Påmeldingsfrist 15.april 

Vedlegg/lenker: 

https://konferanse.kulturtanken.no/program 

Det er pr. 4.mars ikke kommet mer detaljert program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konferanse.kulturtanken.no/program
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2020.16  Norsk kulturskoleråd - Politisk plattform  
 

Saksordfører:  

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten innstilling 

Saksutredning: 

Saken baserer seg på høringsutkast datert 15.11.19. Utkastet ble sendt kulturskolene i fylket med 

oppfordring om å komme med innspill til fylkesstyret. Det er ikke kommet innspill fra kulturskolene. 

Planen fokuserer på 4 hovedområder 

 Samarbeid med Kunnskapsdepartementet og andre departement, Udir og KS 

 Utviklingsarbeid 

 Regionalt arbeid 

 Kulturskolerådets miljøavtrykk 

Etter min mening er det litt for lite fokus på det regionale arbeidet inn mot kommuner og 

kulturskoler. Kompetanseheving av kulturskolens medarbeidere vil bli viktig inn mot fremtidens 

kulturskole. Erfaring tilsier at deltakelsen blir størst når dette tilbys lokalt. 

Vedlegg/lenker: 

Høringsutkast 
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2020.17   Årsmelding 2019 
 

Saksordfører:  

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Styret godkjenner vedlagt årsmelding for 2019 

Saksutredning: 

Tidligere årsmøte i Møre og Romsdal har vedtatt at det skal vedtas årsmelding hvert år selv om det er 

2 år mellom årsmøter. Det samme gjelder regnskap. 

Ut fra at fylkesstyret er oppløst som juridisk enhet må vel dette vedtaket opphøre men jeg velger å 

legge frem årsmelding for 2019 til behandling.  

Vedlegg/lenker: 

Årsmelding 2019 
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2020.18 Saker til landstinget 2020 
 

  

Saksordfører:  

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Fylkesstyret i Møre og Romsdal har ikke sak til landstinget 2020 

Saksutredning: 

Frist for saker som skal legges frem på Landstinget 2020 er 15. april. 

Landsstyret vil så behandle disse i landsstyremøte i juni, i sitt forarbeid til landstinget2020. 

I henhold til vedtektene er det landsstyret som skal legge frem disse - paragraf 3.1.2 kulepunkt 4: 

 Saker som fylkes-/regionavdelingene ønsker å ta opp på landstinget, skal være landsstyret i 

hende senest 15. april samme år som landstinget blir holdt 

 

 

Vedlegg/lenker: 
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2020.19 Eventuelt 
  

Saksordfører:  

Saksbehandler:  

 

Forslag til vedtak: 

 

Saksutredning: 

 

 

Vedlegg/lenker: 

 

 


