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Deltakere 

  

Landsstyret  

 Sentralstyret, leder Nils R. Sandal 

 Sentralstyret, nestleder Heidi Hesselberg Løken 

 Sentralstyret, torsdag Liv Kari Eskeland 

 Sentralstyret, fredag Berit Konstad Graftås 

 Sentralstyret Bård Hestnes 

 Sentralstyret, Alexander Krohg Plur 

 Sentralstyret, vara for Marianne Bremnes Geir Grav 

 Sentralstyret, vara for Berit Graftås torsdag Oddbjørn Hagen 

 Sentralstyret, vara for Liv Kari Eskeland fredag Oddbjørn Hagen 

 Agder, styremedlem Mark Candasamy 

 Innlandet, leder Terje Røe 

 Møre og Romsdal, leder Torbjørn Larsen 

 Nordland, leder Elisabeth Ødegård 

 Oslo og Viken, leder Ole Thomas Evensen 

 Rogaland, leder Kirsten Steffensen 

 Troms, Finnmark og Svalbard, leder Pål Jentoft Johnsen 

 Trøndelag, leder Bjørn Rasmus Skjelstad 

 Vestfold og Telemark, leder Pia Margareta Vang 

 Vestland, nestleder Trude Skarvatun 

 Administrasjonen  

 Administrasjonen, direktør Morten Christiansen 

 Politisk sekretariat, leder Lars Emil Johannessen 

 Politisk sekretariat, rådgiver Kristin Geiring 

 Politisk sekretariat, rådgiver Ole Jakob Nedrebø 

 Rådgiver Jo Eskild 

   

 Kontrollkomiteen  

 Kontrollkomiteen, leder Gro Dalen 

  
Stemmeberettigede torsdag ved oppstart: 
Totalt 16 stemmeberettigede. 
Sentralstyremedlem, Alexander Pluhr kom 
kl.16:13. 
  
Stemmeberettigede fredag ved oppstart: 
Totalt 17 stemmeberettigede. 
 
Forfall torsdag og fredag: Oslo og Viken, 
nestleder Eli Engstad Risa.  
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2020.00 A Godkjenning av kunngjøring, innkalling og kjøreplan 2020 

 
Vedtak: 

 

Kunngjøring, innkalling og kjøreplan for landsstyremøte 2020 godkjennes. 

 

2020.00 B Kontrollkomiteens rapport til landsstyret 
 

Vedtak: 

 

Landsstyret tar kontrollkomiteens rapport til orientering. 

 

2020.01 Årsmelding 2019 
 

Vedtak: 

 

Landsstyret tar årsmelding 2019 – 2020 til orientering. 

 

2020.02 Regnskap 2019 
 

Vedtak: 

 

Landsstyret tar årsregnskap 2019 til orientering. 

 

2020.03 Virksomhetsplan ut fra den vedtatte strategiplanen 
 

Vedtak: 

 

Med henvisning til landsstyret 2019 sak 2019.03 med protokollert vedtak, tar landsstyret saken til 

orientering. 
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2020.04 Innkomne saker til landstinget 

2020.04 A Nasjonalt intervensjonssenter 
 

Landsstyrets innstilling til landstinget: 

 

Landsstyret støtter intensjonen i saken, og ber om at saken utredes videre og legges frem for 

landstinget 2020. 

 

 
Votering: 
Forslag fra Innlandet: Forslaget enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Oslo og Viken: Forslaget falt. 
Forslag fra Agder: Forslaget falt. 
 
Forslag: 

Oslo og Viken: 

Landsstyret ber om at saken utredes videre i sammenheng med landsstyrets sak 2020.04 I, om Off-

PhD, og kan også ses i relasjon til Larsenutvalgets arbeid om regional rådgiverressurs. 

Agder: 

Landsstyret støtter intensjonen i forslaget, og ber om at saken utredes videre og legges frem for 

landstinget 2020. 

Innlandet: 

Landsstyret støtter intensjonen i saken, og ber om at saken utredes videre og legges frem for 

landstinget 2020 

 

Stemmeberettigede: 

Liv Kari Eskeland forlot landsstyremøtet før avstemming i sak 2020.04 A. 

Totalt 15 stemmeberettigede i sak 2020.04 A. 

 

Til dagsorden: 

Sak 2020.04 B utsettes og sak 2020.04 C og H behandles. 

 

2020.04 B Søkbare midler til kulturskoler for utviklingsprosjekter 
 

Landsstyrets innstilling til landstinget: 

Norsk kulturskoleråd vil jobbe for at det opprettes eksternt finansiert søkbare stimuleringsmidler for 

kulturskoler til utviklingsprosjekter. 

 

Til dagsorden: 

Sak 2020.04 B ble behandlet etter sak 2020.04 H. 

 



 
 

Protokoll                                                                                                                                             Side 6 

2020.04 C Erfaringer fra Covid-19 og digitale løsninger for kulturskole-Norge 
 

Landsstyrets innstilling til landstinget: 

Norsk kulturskoleråd skal i kommende fireårsperiode fokusere på digitalitet og digital utvikling, bl.a. 

med utgangspunkt i medlemskommunenes behov for økt kompetanse innenfor det digitale området 

i den fremtidige kulturskole. 

 

2020.04 D Undervisningslokaler i kulturskolene 
  

Landsstyrets innstilling til landstinget: 

1. Norsk kulturskoleråd skal gjennom politiske arbeid og rullering av rammeplanen vektlegge 

betydningen av gode og funksjonelle kulturskolelokaler og arenaer. 

2. Norsk kulturskoleråd utarbeider oversikt over eksisterende kriterier for lokaler til 

kunstfagene, som tilbys i kulturskolen og utreder behov for videre arbeid med kriterier. 

 

Votering: 

Forslaget fra Agder falt mot 14 stemmer. 

Forslag: 

Agder: 

Forslag til nytt punkt 3: «Norsk kulturskoleråd utarbeider oversikt over hvilke kommuner som i dag 

disponerer lokaler som er kritisk uegnet til kulturskolens bruk, og sikrer at disse kommunene får 

nødvendig støtte og veiledning fra sentralt hold.» 

 

2020.04 E Finansiering av regionale fordypningsprogram som ledd i 

talentsatsinga i distriktene 
 

Landsstyrets innstilling til landstinget: 

Utvikling av gode samarbeidsmodeller for tilbud innen fordypningsprogrammet i kulturskolen, samt 

erfaringsdeling av dette, prioriteres i Norsk kulturskoleråd sitt strategi- og utviklingsarbeid i 

landstingsperioden 2020 - 2024. 

 

Stemmeberettigede: 

Mark Candasamy forlot landsstyremøtet ut torsdag, før vedtak i sak 2020.04 E. 

Totalt 17 stemmeberettigede i sak 2020.04. E. 
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2020.04 F Kulturskulen og fritidserklæringa 
 

Landsstyrets innstilling til landstinget: 

Kulturskulen og fritidserklæringa vert prioritert innanfor eksisterande rammer administrativt, og sett 

i samanheng med forsterking av Opplæringslova og prosjektsamarbeid, som til dømes vidare 

utvikling av «Fremtidens kulturskole», 5.1 «Flyktninger og kulturskolen» og prosjektet «Koordinert 

kommunalt kulturarbeid». 

 

 

Stemmeberettigede: 

Liv Kari Eskeland kom inn igjen i landsstyremøtet før sak 2020.04. F. 

Alexander Plur kom inn i landsstyremøtet på sak 2020.04 F og deltok under sak D og var saksordfører 

i sak E jamfør endring i saksrekkefølgen. 

Totalt 17 stemmeberettigede fra sak 2020.04 F. 

 

2020.04 G Kulturskulen og fordjuping 
 

Landsstyrets innstilling til landstinget: 

Utvikling av gode samarbeidsmodeller for tilbud innen fordypningsprogrammet i kulturskolen, samt 

erfaringsdeling av dette, prioriteres i Norsk kulturskoleråd sitt strategi- og utviklingsarbeid i 

landstingsperioden 2020 – 2024. 

 

2020.04 H Fjernundervisning i kulturskulen 
 

Landsstyrets innstilling til landstinget: 

Norsk kulturskoleråd skal i kommende fireårsperiode fokusere på digitalitet og digital utvikling, bl.a. 

med utgangspunkt i medlemskommunenes behov for økt kompetanse innenfor det digitale området 

i den fremtidige kulturskole.  

 

Til dagsorden: 

Sak 2020.04 H behandlet etter og i sammenheng med sak 2020.04 C. 
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2020.04 I Økonomisk støtte for økt bruk av Offentlig sektor ph.d. for 

kulturskolen. 
 

Landsstyrets innstilling:  

 

Sak 2020.04 I «Økonomisk støtte for økt bruk av Offentlig sektor ph.d. for kulturskolen» sendes 

tilbake til sentralstyret. 

 

2020.04 J Modeller for samarbeid kulturskole og grunnskole. 
 

Landsstyrets innstilling til landstinget: 

Norsk kulturskoleråd vil sammen med KS, UH-sektor og andre aktuelle parter, initiere til prosjekter 

som prøver ut modeller for samarbeid mellom grunnskole og kulturskoler. 

 

2020.05 Rammebudsjett 2021 
 

Vedtak: 

 

Norsk kulturskoleråds landsstyre tar rammebudsjett 2021 til orientering. 

 

2020.06 Tid og sted for landstinget 2020 

 

Vedtak: 

Landsstyret tar landsstyrets vedtak i saken i 2019 til orientering. 

 

2020.07 Suppleringsvalg til valgte tillitsverv i perioden mellom landstingene 
 

Vedtak: 

Landsstyret tar saken til orientering. 
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2020.08 Sentralstyrets egne saker 

 

1. Larsenutvalgets rapport «Framtidens kulturskoleråd» 

 
Landsstyrets innstilling til landstinget: 
 
1. Landsstyret ber landstinget vedta Larsenutvalgets anbefalinger. 
2. Vedtektsendringene gjelder fa 01.01.21. 
3. Som en følge av nytt punkt 3.4.2 i vedtektene, prolongeres alle valg gjort i fylkesavdelingene i 

2019 til nytt ordinært fylkesårsmøte avholdes i oktober/november 2021. 
 
Protokolltilførsel: 
Agder er enige i størsteparten av Larsenutvalgets anbefalinger, men ikke alle, og stemmer derfor 
imot innstillingens punkt 1. 
 
Votering: 
Forslag fra Agder falt mot 11 stemmer. 
Forslag fra Vestfold og Telemark til endring i § 3.2 falt med 15 mot 2 stemmer. 
Forslag fra Vestfold og Telemark til endring i § 3.4 falt med 15 mot 2 stemmer. 
Sentralstyrets innstilling pkt. 1-3: 
1. Forslaget vedtatt med 16 mot 1 stemme. 
2. Forslaget enstemmig vedtatt. 
3. Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Forslag: 
Agder: 
Fylkeskommuner betaler grunnsum kr 5000. 
Vestfold og Telemark: 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak Larsenutvalgets anbefalinger i saken 
om nye vedtekter med følgende to tillegg i vedtektene: 
§ 3.2 Hovedstyret: 
Hovedstyret gjennomfører minimum seks (6) møter pr år. 
§ 3.4 Fylkesavdelingene: 
Fylkesstyret gjennomfører minimum seks (6) møter pr år. 
 
Stemmeberettigede: 
Leder for Finnmark, Troms og Svalbard Pål Jentoft Johnsen forlot etter sak 2020.08 1. 

Totalt 16 stemmeberettigede fra og med sak 2020.08. 2. 
 
 

2. Politisk plattform 

  
Landsstyrets innstilling til landstinget: 
1. Siste pkt.7 strykes «Norsk kulturskoleråd bidreg slik at den til ei kvar tid sitjande regjering når sine 

mål for kulturskulefeltet.» 

2.Landsstyret ber landstinget vedta den forelagte politiske plattformen. 

 
Votering: 
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1. Forslag fra Vestfold og Telemark falt mot 16 stemmer. 
2. Forslag fra Trøndelag enstemmig vedtatt. 
 
Forslag: 
Vestfold og Telemark: 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak revidert politisk plattform med unntak 
av siste punkt om sittende regjering. Ny formulering:  
Norsk kulturskoleråd bidreg slik at den til ei kvar tid sitjande regjering når Norsk kulturskoleråds mål 
for kulturskolefeltet. 
Trøndelag: 
Siste pkt.7 strykes. 
 
 
Landsstyremøtet hevet kl.12:15. 


