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2020.11 Godkjenning av innkalling
Saksdokument:

Innkalling – se vedlagt innkalling

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
+47 9086 7963

Sted/dato
Arkiv
Rådgiver

Oslo/30.04.2020
Teams fylkesmappen
Jens Nyland

www.kulturskoleradet.no

Oslo og Viken

Fylkesstyret:
leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

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

Fra administrasjonen:
Rådgiver Jens Nyland
Innkalling til styremøte 2020 – 03
Arrangement
Styremøte
2020 – 03

Dato/tid
28.05.20 / kl. 09.15 – 11.15

Gjelder
Styremøte

Sted
Nettmøte – Zoom.
Lenke publiseres
sammen med
sakskartet.

Faste saker:
Godkjenning av innkalling og sakskart
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Rådgivers rapport for perioden 07.01 – 28.05
Økonomi
Strategi/politisk dagsorden
Eventuelt
Andre saker:
Tema: Landsstyremøte og landsting
Larsen-utvalget – presentasjon og gjennomgang
Koronasituasjonen – innspill – arbeidssak
Ung musikk – felles fagdag
Ytterligere saker kan tilkomme. Sakskartet ferdigstilles og sendes ut senest én uke før møtet.
Vel møtt!
Vennlig hilsen
Jens Nyland, rådgiver

Til saksliste
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2020.12 Godkjenning av protokoll 2020.01
Saksdokument:

2020 styremøte 1 protokoll 07.01

Saksordfører:

Ole Thomas Evensen

Saksbehandler:

Jens Nyland

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/oslo-og-viken/oslo-og-vikendokumentarkiv/filter - og se 2020 styremøte 1 protokoll 7.1. Dokumentet ligger også i
fylkesmappen på Teams.
Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Til saksliste
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2020.13 Rådgivers rapport
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

Tidsramme:

5 minutter

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:
Økonomi
Hvert styremøte:
• Informasjon om hvor vi er i prosessen når det gjelder vedtak (landsting, landsstyre,
sentralstyre, fylkes-/regionsstyre)
Aktivitets rapport
Kvartalsvis:
• Regnskap og nøkkeltall med egenkapitalovervåking
I tillegg årlig:
• Medarbeidertilfredsheit

Rapport fra perioden 07.01.20 – 28.05.20 - i tråd med instruks, styrets prioriteringer og
virksomhetsplan:
Økonomi
Forefallende økonomiarbeid. Budsjett er på plass i de administrative systemene.
Aktivitetsrapport
Dans- og teaternettverk: Fagdag 17. januar 2020
UMM nasjonalt mesterskap: 16-19. januar 2020
Ledersamling 24. januar 2020 – forarbeid, gjennomføring og etterarbeid
Prosessen med å møte stortingsbenkene
Høringsinnspill til politisk plattform
Valg til sentralstyret 2020
Virksomhetsplan
Etterarbeid Gnist – samarbeidet er blitt løftet opp på et nasjonalt nivå
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Forslag til vedtak:
Styret tar rapporten til orientering.

Til saksliste

Side 7

2020.14 Økonomi
Saksdokument:

Dette sakskart/vedlagte dokumenter

Saksordfører:

Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

På slutten av fjoråret fikk vi inn en utgift for årsmøtekonferansen pålydende 40 163,-. Dette
er vår andel av "underskuddet" fra årsmøtekonferansen. Vestfold og Telemark håndterte alle
utgiftene til konferansen, og har nå fått overført vår andel. Det samme gjelder vår andel av
KS-tilskuddet til konferansen, pålydende 18 000,-.
Totalt har Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken overført 58 163,- til Norsk kulturskoleråd
Vestfold og Telemark. Nytt driftsresultat for 2019 ble dermed 139 137,-.
Budsjett 2020
Budsjettet for 2020 er lagt inn i regnskapssystemene. Tertialrapport viser følgende status:
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Forslag til vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

Til saksliste
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2020.15 Meldingssaker
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

Om avlysning av styremøte 2 og styrets alternative prosess i perioden
Styremøte 2 2020 skulle blitt gjennomført 20. mars 2020, rett i etterkant av at landet ble
"stengt ned" som en konsekvens av pandemi-utbruddet. Det ble tatt en vurdering i
arbeidsutvalget 12. mars om at dette møtet skulle avlyses, og at eventuelle hastesaker skulle
tas på e-post. Én sak ble prioritert – høringsuttalelse til forslaget til Norsk kulturskoleråds
politiske plattform. Styrets høringsuttalelse ble vedtatt og sendt inn 20. mars.
I en kaotisk og uoversiktlig periode falt det naturlig for arbeidsutvalget å ta en avgjørelse om
å avlyse styremøte 2. Utvalget la en vurdering om at det var viktig å gi styremedlemmene ro
til å fokusere på sine arbeidsoppgaver i kulturskolene og/eller ved andre arbeidsplasser til
grunn for avgjørelsen.
Det foreligger ikke noe sakskart eller protokoll fra styremøte 2. De eneste papirene som
knytter seg til dette møtet er innkallingen, som gikk ut omtrent en måned før møtet skulle
funnet sted. I tillegg til de faste sakene, stod følgende saker på sakslisten:
•
•
•

Evaluering ledersamling med gjennomgang og drøftelse av innspill
Virksomhetsplan 2020
Kandidater fra Oslo og Viken til valg 2020

Disse sakene har blitt ivaretatt eller blir ivaretatt i styrets og regionens videre arbeid.
Eventuelle spørsmål til prosessen kan rettes til styreleder eller rådgiver.

Oppfølging av vedtak fra sak 2020.05 – om Gnist-prosjektet
Rådgiver har etterspurt en evalueringsrapport. Dessverre har ikke dette blitt prioritert i
prosjektgruppa ennå, og det foreligger ingen slik rapport pr. nå.

Utviklingsmidler ØST 2018 Rapport
Oppegård kulturskole har rapportert på utviklingsmidlene de mottok for å utvikle prosjektet
"Kreativt skrivekurs i grunnskolen". Rapporten ligger i fylkesmappen på Teams.
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Forslag til vedtak:
Styret tar meldingssakene til orientering.

Til saksliste
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2020.16 Strategi/politisk dagsorden
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Ole Thomas Evensen

Saksbehandler:

Jens Nyland

Bakgrunn:
Rådgiver og leder i politisk sekretariat har vært i kontakt med Oslo og Vikens fire
stortingsbenker, men pandemien har medført at dette arbeidet mer eller mindre har stoppet
opp.
Forslag til vedtak:
Arbeidet med stortingsbenkene fortsetter når det er hensiktsmessig å ta det opp igjen – jfr.
pandemisituasjonen.

Til saksliste
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2020.17 Eventuelt
Saksdokument:
Saksordfører:
Saksbehandler:

Bakgrunn:
Forslag til vedtak:

Til saksliste
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2020.18 Delegater til landstinget 2020 - arbeidssak
Saksdokument:

Dette sakskart

Saksordfører:

Ole Thomas Evensen/Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

Tidsramme:

10-15 min

Bakgrunn:
Region Oslo og Viken skal – ut fra nåværende informasjon – stille med inntil 10 delegater på
Norsk kulturskoleråds landsting på Hell 22. og 23. oktober 2020. Alle 9 styre- og
varamedlemmer i regionen har blitt forespurt å stille, og i tillegg komme med forslag til en
mulig vara for seg selv. Det foreslås at den 10. delegaten utnevnes etter diskusjon på
inneværende styremøte.
Det er behov for å gjøre et vedtak på dette, slik at vi får sikret nødvendig tilstedeværelse fra
regionen.
Til info planlegges landstinget gjennomført med fysisk tilstedeværelse.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar at Kulturskolerådets region Oslo og Viken ønsker å sende følgende delegater til
landstinget 2020
Delegater:
1. Ole Thomas Evensen
2. Eli Engstad Risa
3. Erlend Tynning Larsen
4. Øyvind Lunde
5. Birgitte Magnus
6. Espen Rønneberg-Giertsen
7. Arild Rønsen
8. Anine Skou
9. Åsmund Tvinnereim
10. ?
Vararepresentanter:
1. ?
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2. ?
3. ?

Til saksliste
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2020.19 Larsen-utvalget
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Ole Thomas Evensen/Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

Tidsramme:

10 min

Bakgrunn:
Styreleder Ole Thomas Evensen har sittet i Larsen-utvalget, og vil kort redegjøre for
resultatene av utvalgets arbeid.
Forslag til vedtak:
Styret tar redegjørelsen til orientering.

Til saksliste
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2020.20 Ung musikk – felles fagdag
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

Tidsramme:

5 min

Bakgrunn:
Ung musikk har kontaktet oss med forslag om å samarbeide om en fagdag i januar 2021. Vi
har gitt optimistisk respons, men tatt forbehold om utfall av styrebehandling. Forslag til dato
settes i disse dager.
Forslag til vedtak:
Styret er positive til et slikt samarbeid, og gir rådgiver myndighet til å konkretisere planene
om en felles fagdag nærmere.

Til saksliste
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2020.21 Regional virksomhetsplan
Saksdokument:

Forslag til regional virksomhetsplan – se vedlegg

Saksordfører:

Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

Tidsramme:

5 min

Bakgrunn:
Ut fra et behov for å tegne opp omfanget av virksomheten og stake ut retningen i Norsk
kulturskoleråd Oslo og Viken, har rådgiver jobbet videre med regionens virksomhetsplan for
2020, og – på bakgrunn av tidligere vedtak, tiltak i tidligere virksomhetsplaner og diskusjoner
i styret og arbeidsutvalget – lagt inn forslag til regionale tiltak for 2020. Til info er
virksomhetsplanen fra sentralleddet prolongert frem til landstinget 2020.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar at regionen skal fortsette arbeidet med å sette virksomhetsplanen ut i livet –
basert på den planen som nå foreligger.
Vedlegg:
Regional virksomhetsplan – se MS Teams à Oslo og Vikens regionsstyre à Generelt à filer
à Virksomhetsplan – regionale tiltak Oslo og Viken 2020. Alle styre- og varamedlemmer skal
ha fått tilgang, men ta kontakt med rådgiver hvis du ikke finner frem.

Til saksliste
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2020.22 PPU
Saksdokument:

Dette sakskartet

Saksordfører:

Eli Engstad Risa

Saksbehandler:

Jens Nyland

Tidsramme:

5-10 min

Bakgrunn:
Kulturskolenes rammeplan legger til grunn at kulturskolenes lærere skal ha formell
pedagogisk kompetanse. Dette er viktig for kulturskolene i sitt arbeid og for kommuner som
ønsker å legge til rette for lærere i kombinerte stillinger mellom kulturskole og grunnskole.
Dessverre erfarer vi at lærere som jobber i kulturskolen ikke prioriteres til videreutdanning i
PPU, og dermed ikke gis mulighet for å skaffe seg denne kompetansen til tross for at både
lærer og arbeidsgiver ønsker dette. Dette gjelder flere av våre fagfelt. Det ser ut til å være et
behov for å se nærmere på innretningen til PPU-utdanningene, både med tanke på opptak
og kapasitet ved relevante-PPU utdanninger. Et ønske fra kulturskolene kunne være at
undervisningserfaring og ansettelse i kulturskole veier tungt ved opptak til PPU.
Kulturskolene har et formalisert samarbeid med UH-sektor gjennom praksisavtaler. Man
kunne se det som naturlig at ansatte i kulturskolene som en del av denne avtalen får
prioritet til PPU.
Norsk kulturskoleråd har et eget fokus på samarbeid med UH-sektor. Denne
problemstillingen bør belyses og jobbes videre med fra Norsk kulturskoleråds side.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar at rådgiver skal følge opp dette med sentralleddet.
Vedlegg:

Til saksliste
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2020.23 Drømmestipendet - utdelinger
Saksdokument:

Dette sakskart

Saksordfører:

Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

Tidsramme:

5 min

Bakgrunn:
I 2020 er det 16 kommuner i regionen med Drømmestipendtildelinger. Flere kommuner i
regionen er i gang med utdelinger. Noen har allerede funnet sted, noen skal skje i juni. Noen
planlegger også utdelinger til høsten. Styret bør diskutere hvordan det skal forholde seg til
dette. Det er ønskelig med politisk representasjon fra regionen på så mange utdelinger som
mulig.
Forslag til vedtak:

Til saksliste
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2020.24 Nettverk for visuell kunst
Saksdokument:

Dette sakskart/2020 Styremøte 1 protokoll 07.01

Saksordfører:

Åsmund Tvinnereim/Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

Tidsramme:

5 min

Bakgrunn:
Vi har et vedtak i sak 2020.07 om at nettverk for pedagoger i visuelle kunstfag i kulturskolen
skal utredes. På grunn av koronasituasjonen har ikke denne prosessen kommet noen
vesentlig vei, men styremedlem Åsmund Tvinnereim og rådgiver er i gang med en
innledende utredning.
Forslag til vedtak:
Styret viderefører vedtak i sak 2020.07 vedr. kunstfags-nettverk.

Til saksliste
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2020.25 Innspill til NOU 2019-23
Saksdokument:

Dette sakskartet/Høring NOU 2019-23

Saksordfører:

Ole Thomas Evensen/Jens Nyland

Saksbehandler:

Jens Nyland

Tidsramme:

5-10 min

Bakgrunn:
Norsk kulturskoleråd jobber med høringsinnspill til NOU 2019:23. Nå har fylkes- og
regionsstyrene muligheten til å komme med innspill til prosessen. Høringsutkastet, som ikke
er ferdig, ligger i fylkesmappen i Teams – se beskrivelse under vedlegg. Evt. innspill fra vårt
styre må foreligge innen 15. juni 2020.
Forslag til vedtak:
Vedlegg:
Se MS Teams à Oslo og Vikens regionsstyre à Generelt à filer à Høring NOU 2019-23. Ta
kontakt med rådgiver dersom du ikke finner frem.

Til saksliste
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