Norsk kulturskoleråd
ROGALAND
Styremøte nummer 06
13. oktober 2020 kl. 10.00- 14.00
Stavanger kulturskole, Bjergsted

Drømmestipendet har fått ny drakt og reglement, og vil gi nye muligheter for
kulturskolene. Søknadsportalen åpnet 1. oktober.
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2020.51 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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2020.52 Godkjenning av protokoll 2020/05
Saksordfører:

styreleder

Saksbehandler:

rådgiver

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Saksutredning:

Vedlegg: Protokoll fra styremøte 05, 3. september
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2020.53 Rådgivers rapport
Saksordfører:

Rådgiver

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar rapporten til orientering.

* Ledermøtet 11. september hadde 20 deltakere alt i alt. To gjester: De avgåtte pensjonistene Astrid Fjeld og
Sigrid Olsson. En liten evaluering av møtet gjøres under annen sak i møtet.
*Webmøte om fordypning og talentutvikling 17. sept.
*Ansattsamlingen i Trondheim 23. og 24. september var et godt og nyttig møte for alle ansatte i Norsk
kulturskoleråd. Omgivelsene var også de beste på et nyoppusset Hotell Britannia.
Tema som ble jobbet med:
Arbeidsmiljø innad i NKR
Det nye drømmestipendet i samarbeid med Norsk tipping. Prezi om Drømmestipendet vises i møtet.
Workshop om Fremtidens kulturskole og konkret bruk av prosessverktøy som lærende møter og
profesjonelle læringsfellesskap.
Strategi 2032
Jeg ble valgt til ansattrepresentant i AMU, og vil de neste to årene være leder av dette.
*Jeg deltok som observatør på årsmøtet for Rogaland Musikkråd 1. oktober. Kulturskole var lite nevnt som
samarbeidspartner, og med tanke på veien vi går mot Fremtidens kulturskole, burde det være et potensiale
for å tydeliggjøre muligheter for samarbeid og sambruk.
* UMM-påmeldingen er lukket 1. oktober. Det er 46 solister og 12 ensembler påmeldt til søndag 15.
november. Arbeidsgruppen hadde planleggingsmøte 2. oktober, med fordeling av juryer og rom etc.
Det blir et stort arrangement, og det blir for første gang i Sandnes kulturskole/Vågen. Styret bør stille med
en eller flere representanter. Premieutdelingen er tenkt å være digital.
*NORDEA Kul-tur. Lærerkurs med kunstner Kjell-Erik Killi Olsen på BGE Contemporary Art helgen 7.-8.
november. Rådgiver møter deltakerne lørdag formiddag.
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2020.54 Økonomi
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

Saksutredning:
Det er fortsatt lite forbruk av midlene i inneværende år, stort sett pga lavere aktivitet grunnet
korona.

Norsk Kulturskoleråd
Oktober 2020, utskriftsdato 6. oktober
NOK
Salgsinntekter
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Bruttofortjeneste
Lønnskostnad
Arbeidsgiveravg. og pensjonsk.
Andre personalkostnader
Sum personalkostnader
Kostnadsførte anskaffelser
Fremmede tjenester
Kontorkostnad
Telefon, porto o.l.
Kostnad og godtgjørelse for reiser
Kontingenter og gaver
Annen kostnad
Tap og lignende
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finans
Resultat før skatt
Årsresultat
Overføringer og disponeringer
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Regnskap

Perioden, Oktober
Budsjett
Avvik
12 833
15 000
27 833
27 833
3 333
833

- 12 833
- 15 000
- 27 833
- 27 833
- 3 333
- 833

4 167
333

- 4 167
- 333

1 667
333
19 167
167
2 000

- 1 667
- 333
- 19 167
- 167
- 2 000

23 667

- 23 667

Hittil i år, Januar - Oktober 2020
Siste 12
2020
Alle år
Regnskap
Budsjett
Avvik
måneder
Budsjett
Regnskap
75 024
128 333
- 53 309
171 000
154 000
764 839
150 000
- 150 000
180 000
137 033
75 024
278 333
- 203 309
171 000
334 000
901 872
75 024
278 333
- 203 309
171 000
334 000
901 872
31 000
33 333
- 2 333
33 500
40 000
61 021
4 386
8 333
- 3 948
4 756
10 000
23 357
16 274
35 386
41 667
- 6 281
38 256
50 000
100 651
3 333
- 3 333
4 000
39 708
16 667
- 16 667
20 000
6 355
1 639
3 333
- 1 694
1 639
4 000
1 959
6 868
191 667
- 184 799
20 162
230 000
388 923
575
1 667
- 1 092
575
2 000
8 183
20 000
- 20 000
600
24 000
3 051
9 082
30 556

30 556
30 556

236 667

- 227 585
30 556

22 976
109 768

30 556
30 556

109 768
109 768
99 084

284 000

448 178
353 043
21
1
20
353 063
353 063
322 507

2020.55 Strategi / politisk dagsorden
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
Saksutredning:

Vedlegg:
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2020.56 Drøfting av eventuell avvikling av Norsk kulturskoleråd Rogalands
egenkapital
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:

Fylkesstyret tar drøftingene til etterretning, og vil jobbe videre med saken etter møter i det
nye Hovedstyret og signaler ellers.
Saksutredning:
Det vises til sak 13/2020 i fylkesstyret for Vestfold og Telemark, der de har begynt å jobbe med en
strategi for avvikling av egenkapitalen i fylkeslaget, i og med at Norsk kulturskoleråd nå er kun én
enhet. Se kopi av saken fra Vestfold og Telemark på neste side.
I Rogaland er det et akkumulert overskudd som har bygget seg opp gjennom årene. Det er naturlig å
tenke at det er en overgangsordning at fylkene får råde over midlene selv, og det er muligens
fruktbart å tenke på en god måte å bruke disse midlene i en avgrenset periode, til nytte for hele
regionen.
Styremedlemmene bes tenke på gode formål som det kunne være bra å tilgodese, samt lese saken
fra Vestfold og Telemark som grunnlag for en drøfting i møtet.
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Sak fra Vestfold og Telemark:
Chatkommentar fra rådgiver Knut Øverland
Hei dere! Før eller siden så slutter jo disse pengene å eksistere som fylkeslagenes egenkapital pga
at vi nå kun er én juridisk enhet. Vi har behandlet dette i styret i Vestfold Telemark. Jeg legger ved
sakspapirene og vedtak, dette til informasjon. Slik det ser ut nå så vil dette bli en sak som det nye
hovedstyret skal arbeide med. Hvordan gjør vi dette og hvor skal pengene havne er viktige
spørsmål? Viktig at det blir en god prosess på dette da det nok ligger litt følelser og eierskap
rundt disse pengene. Jeg presiserer at vi i Vestfold Telemark kommer til å ha en ny
styrebehandling da vi behandlet dette med bakgrunn i at det kun skulle gjelde vår egen region.
Da dette ble løftet opp i administrasjonen/sentralstyret (dog ikke behandlet der), og ballen spilt
videre til det nye hovedstyret, så vil nok vårt vedtak se litt annerledes ut etter hvert.

SAK 13/2020 AVVIKLING AV NORSK KULTURSKOLERÅD VESTFOLD TELEMARKS
EGENKAPITAL
Bakgrunn
For en tid tilbake gikk Norsk kulturskoleråd fra å bestå av mange juridiske enheter til å bli en samlet
juridisk enhet. Mange fylkes-/regionavdelinger brakte med seg betydelig egenkapital inn i den nye
juridiske enheten. Norsk kulturskoleråds regnskap føres samlet der de ulike fylkesavdelingenes
regnskap utgjør underavdelinger av totalregnskapet. I fylkesavdelingenes regnskap kommer fortsatt
egenkapitalen frem, da knyttet til den enkelte fylkesavdeling. Hvor lenge det kommer til å være slik er
usikkert da det nok er en noe uvanlig praksis i en juridisk enhet at underavdelinger «eier egne penger».
På et eller annet tidspunkt vil økonomien i organisasjonen også bli organisert under ett. Vi er ikke kjent
med at det er satt noe dato for når dette skal skje. Det er også på sin plass å presisere at dette ikke er
et tema som er på hverken sentralstyrets eller landsstyrets agenda, men det er rimelig å anta at
utviklingen vil gå den veien før eller siden.
Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark sin egenkapital utgjør pr. 01.01.2020 kr. 448 616,48.
Egenkapitalen er primært bygd opp som følge av overskuddet som kom i forbindelse med utvikling og
gjennomføring av KOM! – prosjektet.
På den ene siden vil det at Vestfold Telemark og de andre fylkesavdelingenes sin egenkapital går inn i
organisasjonens felles økonomi gi muligheter for enten å øke organisasjonens økonomiske buffer til
bruk i trangere tider, eller eksempelvis brukes til utviklingsprosjekt/
utviklingsmidler der alle fylkesavdelinger/medlemskommuner har mulighet til å delta/søke.
På den andre siden vil Vestfold Telemark da ikke kunne styre bruken av egenkapitalen på
utviklingsprosjekt/-midler man ønsker å prioritere i egen region, eller på en økonomisk buffer til bruk i
trangere tider i eget fylke.
Viljen og ønsket om å drive kulturskoleutvikling i Vestfold Telemark oppleves som stort blant
kulturskolene. Det er også, slik det er vurdert av styret, en del områder der det er behov for et større
utviklingsfokus:
•
•
•
•

Bistå/stimulere kommunene i å etablere fast ukentlig samarbeid mellom kulturskole og
skole/SFO/barnehage etter modell fra Kulturskoletimen
Planlegge/gjennomføre nye regionale fordypningstilbud og videreutvikle/stimulere eksisterende
Planlegge/gjennomføre regionale fagnettverk for kulturskolens lærere og ledere
Yte tilskudd til kulturskolebasert forskning
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•

Yte tilskudd til prosjekter som har som mål å minimere utenforskap

I tillegg til dette vil det være fornuftig å ha en viss økonomisk buffer regionalt så lenge vi har mulighet til
det.
Forslag til avvikling av egenkapitalen:
Lokale utviklingsmidler
1. Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark utlyser for kalenderåret 2021, kr. 150.000.som medlemskommunene i fylket kan søke på etter gitte kriterier.
2. Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark utlyser for kalenderåret 2022, kr. 100.000.som medlemskommunene i fylket kan søke på etter gitte kriterier.
Regionale fordypningsprosjekt:
Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark setter av til sammen kr. 150.000.- for
2021 og 2022 til planlegging, gjennomføring og utvikling av regionale fordypningsprosjekt.
Den egenkapitalen som ikke blir brukt opp som følge av dette vil således utgjøre en økonomisk buffer
for fylkesavdelingen.
Vedtektene oppleves ikke som veldig entydige og klare mht bruk/avvikling av egenkapital i eget fylke.
Det foreslås å legge opp til en demokratisk prosess der kommunene i første fase har anledning til å
komme med innspill til kriterier for utlysning av utviklingsmidler og regionale fordypningsprosjekt. I neste
fase gjennomføres det et ekstraordinært årsmøte hvor dette tas opp som eneste sak.
Sakset fra gjeldende vedtekter:
§ 3.5.6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst en tredjedel av
medlemskommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som det blir reist
krav om.
Kommentarer fra styret: Utlysningene bør innrettes som oppstartsmidler da det er svært ønskelig at
tiltakene som støttes kan gå over til normal drift etter at perioden med støtte er over.
Vedtak:
Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark avvikler sin egenkapital i henhold til fremdriftsplanen. AU
forbereder, på basis av innspill fra medlemskommuner og styret, sak til ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte arrangeres innen utgangen av september 2020. Midler lyses ut innen utgangen
av oktober 2020 og august 2021. Det skal være mulig å søke på midler innenfor flere kategorier.
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2020.57 Budsjett for Fylkesstyret i Rogaland 2021
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:

Saksutredning:
Fylkesstyret skal legge sitt eget budsjett, og beregne en tilsvarende sats fra oven som det har vært de
to forrige årene, kr 146 000. Frist for å melde tilbake fylkets budsjett til NKR sentralt er 15.
november.
Budsjettmal blir gjenstand for arbeid i møtet.
Budsjettet som ble laget i 2019, blir lagt ved sakskarts-utsendelsen.
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2020.58 Lesing av sakskartet til Landstinget
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Saken tas til etterretning

Saksutredning:

Sakskartet er utlagt HER
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2020.59 Planlegging av Ledersamling 20. november
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
a) Styret tar evalueringen av Ledersamlingen 11. september til etterretning
b) Styret har lagt en plan for Ledersamlingen 20. november. Videre arbeidsfordeling med
Ledersamlingen gjøres slik det framkom i møtet.

Saksutredning:
a) Evaluering av Ledersamling 11. september.
Alle styremedlemmer bes tenke ut tre bra momenter ved opplegget og tre punkter ved
samlingen som kan forbedres, i forkant av styremøtet. Evalueres i plenum i møtet.
b) Planlegging av neste samling 20. november
Sted
Rød tråd
Inviterte
etc.

Vedlegg:
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2020.49 Aktiviteter i fylkeslaget vår 2021
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Vedtak

Saksutredning:
Saken tas videre fra forrige møte.
Undersøkelsen blandt lederne gav ikke konkrete resultater, men det ble uttrykt et ønske om at
«noe» skulle tilbys dem.

Sakskart Rogaland
Side 14

2020.60 Lokal gjennomføring av Landstinget 22. og 23. oktober
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret velger det alternativet som anses mest tjenlig for formålet.

Saksutredning:
Fylkesstyret ser det som mulig og forsvarlig (smittevern) å være samlet lokalt i forbindelse med
digitalt Landsting 22. og 23. oktober. Saken tas opp fra forrige styremøte.
Det presenteres tre alternativer.
Alternativ 1. Møterom på hotell og overnatting på hotell
Rådgiver har innhentet to prisforslag fra to hoteller i fylket. Møterom i to dager med dagpakke m
lunsj x to dager for seks personer, samt overnatting for fem personer med middag ekskl. drikke.
Tilbudene sendes ut med sakskartet.
Kostnader:
A) Clarion Hotel Energy: 16.840 kr
B) Sola Strandhotell: 16.725 kr

Alternativ 2 Møterom med dagpakke m lunsj x to dager på hotell, overnatting hjemme
A) Clarion Hotel Energy: 7740 kr
B) Sola Strand Hotell: 7500 kr

Alternativ 3 Gratis møterom dagtid og overnatting hjemme
Kostnader: 2000 kroner max.
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2020.61 Talentutvikling og fordypning i musikk i Rogaland, infosak
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
Saksutredning:
Digitalt møte om fordypningsprogrammet og talentutvikling ble holdt 17. september. Rønnaug og
Kirsten deltok i møtet. Inviterte deltakere var representanter for UH/UiS, vgs og kulturskoler, samt
Norsk senter for talentutvikling og repr for fylkeskommunen. Møtet ble ledet av Rut Jorunn Rønning,
men kontakten og videre arbeid skal ledes fra regionen selv. Arbeidsgruppe nedsatt, Rønnaug kaller
inn til første møte snarlig.

Sakskart Rogaland
Side 16

2020.62 Endrede retningslinjer for Drømmestipendet
Saksordfører:

Styreleder

Saksbehandler:

Rådgiver

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning

Saksutredning:
Rådgiver informerer
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2020.63 Eventuelt
Saksordfører:
Saksbehandler:

Forslag til vedtak:
Saksutredning:

Vedlegg/lenker:
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Styreleder

