
 

Protokoll fra styremøte nr. 03/2020/delegatmøte i 
Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark    
 
Dato:   Torsdag 15.10.2020 
Tid:   10.00 – 15.00 
Sted:  Idrettens hus, Sandefjord 
 
Til stede: 
Leder:    Pia Vang 
Nestleder:   Morten Hagevik 
Styremedlem:  Siri Gythfeldt 
Styremedlem:  Øystein Sandtrø 
Styremedlem:  Åshild N. Isaksen (over digital møteplattform) 
Varamedlem:   Marianne G. B. Ous 
 
Administrasjonen:   Knut Øverland 

 
Saker:  
 
Sak 17/2020  Landsting 2020    

  
 
Sak 18/2020   Møtedatoer for 2020/2021  
 
 
SAKER TIL BEHANDLING 
Sak 17/2020  Landsting 2020 
  
 Bakgrunn  
 Sakspapirer til Landstinget foreligger. En del av sakskartet har allerede vært 

behandlet både av fylkesstyrene og landsstyret i perioden 2018 - 2020. Dette gjelder 
sakene 2 - 5 samt 7 - 8. Hva gjelder sak 5.1.2 har det sneket seg inn en feil i 
sakspapirene. Avsnittet i kursiv er sakset fra epost sendt fra organisasjonens 
politiske sekretariat: 

    «Politisk sekretariat er gjort merksame på at det er referert til feil vedtak frå   
                landsstyremøtet i landstingspapira, i LT’s sak 5.1.2 «politisk plattform» (s. 97). 
  

Det som vart nedstemt i landsstyremøtet var ei endring av 7. kulepunkt i den politiske 
plattforma (denne er altså likevel diverre teke med i sakspapira til landstinget). Det som vart 
einstemmig vedteke, er at «kulepunkt 7 strykes».» 

 
 Sak 7 – medlemskontingent, og sak 8 – godtgjøring til styrer, komitéer og utvalg 

henger sammen med sak 5.1.1, Larsenutvalgets rapport «Fremtidens 
kulturskoleråd». Dersom Larsenutvalgets anbefalinger tas til følge av landstinget i 
behandlingen av saken, så er utfallet av sakene 7 og 8 allerede gitt som følge av 
vedtaket i 5.1.1.  
Saker som ikke allerede er behandlet av fylkesstyrene og landsstyret er således sak 
1, 6, 9 og 10, der sak 9 er strategiplan for organisasjonen og sak 10 er økonomiplan.   

https://kulturskoleradet.no/_extension/media/7445/orig/2020%20Landstinget%202020%20sakskart.pdf


 Behandling og vedtak 
 

 Sak 1 Konstituering 
  
 Kommentarer fra styret: 

1.7 Dagsorden: 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark ber om at sakene 5.1.2 – 5.2.2 
behandles før sak 5.1.2 da vedtakene i sakene 5.1.2 – 5.2.2 kan ha innvirkning på 
behandling og vedtak i sak 5.1.2. 
      
Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak  
              sentralstyrets innstilling i sak 1.1 – 1.9 med endringen i sak 1.7. 
  
  
Sak 2 Kontrollkomiteens innstilling for siste fireårsperiode 
 
Kommentarer fra styret: 
Styret i VT ser at Norsk kulturskoleråd har fulgt opp flere av kontrollkomiteens 
punkter om oppfølging av vedtak i politiske saker. Dog mangler oppfølging av sak 
fra Landsstyremøtet i 2019 om Spillutvikling i fremtidens kulturskole (link på side  
s 25, Årsmelding 2019). 
Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark spiller også inn til organisasjonen et 
forslag til verktøy for kvalitetssikring av behandling og oppfølging av politiske saker: 
Restanseliste for politiske saker.  

Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak  
              kontrollkomiteens innstilling. 
 
 
Sak 3 Melding om virksomheten for siste fireårsperiode 

Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak  
              sentralstyrets innstilling. 
 
 
Sak 4 Regnskap for siste fireårsperiode 
 
Kommentarer fra styret: 
Styret ser at det er store overskudd i 2018 og 2019, spesielt i 2018. Styret ønsker 
derfor å vite mer om årsakene til dette. Er dette som følge av endringer i 
organiseringen av økonomien? Det er en økning i andre driftskostnader på nesten 3 
mill fra 2018 til 2019. Hva er årsaken til dette? 
 
Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak  
              sentralstyrets innstilling. 

 
Sak 5 Saker som legges fram av landsstyret (5.1.1 tom. 5.1.8) og sentralstyret    
          (5.2.1. og 5.2.2.)  

5.1.1 Larsenutvalgets rapport «Fremtidens kulturskoleråd» 
 
Kommentarer fra styret: 
 
Ad § 3.1.3, 3.2.1 og 3.2.2 (pkt 7) i Larsenutvalgets forslag til nye vedtekter. 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7321/orig/2020%20Landsstyremote%20sakskart%2025.6.pdf


1. Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak forslaget fra Agder  
    angående valg til hovedstyret (sak 10.1).  
2. Hva gjelder sammensetningen i AU ønsker styret seg en annen sammensetning: 
    Leder, nestleder, ett styremedlem, en representant fra fylkeslederne, samt  
    direktør.  

Vi tar kontakt med Agder angående vårt ønske om sammensetningen av AU. 
Begrunnelsen for dette er at styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark ønsker 
et AU som i større grad speiler representasjonen i hovedstyret hva gjelder forholdet 
mellom fylkesledere og eksternt valgte, enn det forslaget fra Agder legger opp til. Vi 
ber også om at AU sitt mandat og rolle klargjøres for landstinget. 
 
§ 3.4.2 Årsmøte i fylkesavdelingene 
Vi ber om begrunnelse fra både Larsenutvalget og Agder ift fastsetting av tidspunkt 
for fylkesårsmøtene.  
 
§ 3.2 Medlemskontingent til Norsk kulturskoleråd 
Vi støtter Agder sitt forslag hva gjelder medlemskontingent for fylkeskommunene. 
«Fylkeskommuner betaler grunnsum kr. 5.000.-« 
Styret foreslår videre å slette setningen «Beløpet knyttet til innbyggertall 
indeksreguleres årlig i samsvar med konsumprisindeksen».  
 
Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak  
              landsstyrets innstilling i sak 5.1.1 med unntak av punktene over. 

 
Sak 5.1.2 Politisk plattform 
Styret i Norsk kulturskoleråd støtter Agder sitt forslag om utvidet strekpkt s 97: 
«Kulturskulane får ei sterkare forankring i Opplæringslova», der oppgavene til  
  kommunene, fylke og stat blir tydeliggjort. 
Styret ønsker også en endring av følgende setning på side 97: 
Fra: «I perioden 2021-2024 er det særleg søkelys på at:» 
Til:  I perioden 2021-2024 er det målsetting om at: 
 
Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak  
              landsstyrets innstilling i sak 5.1.2 med endringene nevnt over. 

 
Sak 5.1.3 Søkbare midler til kulturskoler for utviklingsprosjekter, fra Innlandet  

Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak  
              landsstyrets innstilling. 
 
 
Sak 5.1.4 Erfaringer fra Covid 19 
Styret ønsker et mer forpliktende vedtak i denne saken.  
 
Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg i hovedsak bak  
              landsstyrets innstilling i sak 5.1.4 men ønsker et mer forpliktende vedtak jfr.  
    1. avsnitt side 105: 
          «Tidsomfang 
  Saka bør få ei rask handtering og prioriterast fortløpande for å gi   
  kulturskulane verktøy. Undervegsrapportering vert lagt fram fortløpande for  
  AU og årleg for Landsstyret. Endeleg rapportering vert svart ut på  
  Landstinget 2024.» 



 
 
Sak 5.1.5 Undervisningslokaler i kulturskolene, fra Nordland 
Styret ønsker at dette arbeidet konkretiseres i den politiske plattformen som eget pkt 
på side 97.  
Forslag til nytt punkt: 
«Norsk kulturskoleråd skal aktivt jobbe inn mot sentrale myndigheter for å få på 
plass nasjonale standarder og tilskuddsordninger  for bygging og oppgradering av 
kulturskolebygg». 
 
Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak  
              landsstyrets innstilling i sak 5.1.5 med endringen beskrevet over. 
 
 
Sak 5.1.6  Finansiering av regionale fordypningsprogram som ledd i 
talentsatsing i      
      distriktene, og Kulturskole og fordjuping, fra Nordland og Vestland  
 
Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak  
              landsstyrets innstilling i sakene 5.1.6. 
 

     Sak 5.1.7 Kulturskulen og fritidserklæringa, frå Vestland  
 
    Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak  
                               landsstyrets innstilling i sakene 5.1.6. 
 

    Sak 5.1.8  Modeller for samarbeid kulturskole og grunnskole, fra Trøndelag  

    Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak  
                               landsstyrets innstilling i sakene 5.1.8. 
 

    Sak 5.2.1 Intervensjonssenter for kulturskoleundervisning, fra Agder 
 
    Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak sentralstyrets  
                   innstilling med følgende endringer: 
                  Pkt. 1 i innstillingen: «bør» byttes ut med skal.  
                              Styret ønsker videre at pkt. 5 fra Agders innstilling tas inn som nytt pkt. 4 i    
                              Landstingets vedtak.  
                             Vedrørende pkt 2 i sentralstyrets innstilling til vedtak så ønsker styret et   
                             tillegg: «.....eksempel på en regional og nasjonal operasjonalisering av   
                             universitetskulturskolesatsningen».  
 
 
    Sak 5.2.2 Økonomisk støtte for bruk av offentlig sektor ph.d. for kulturskolen,   
                   fra Rogaland  

Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak sentralstyrets   
   innstilling med følgende endring: 
   Pkt 1 i sentralstyrets innstilling til landstinget sløyfes. 
 
 
Sak 6 Medlemskap i andre organisasjoner  



 
Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak sentralstyrets  
   innstilling. 
 

Sak 7 Medlemskontingent 
 
Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak sentralstyrets  
  innstilling. 
 

Sak 8 Godtgjøring til landsstyret, sentralstyret, fylkes-/regionstyrer, komiteer  
          og utvalg  
 
Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak sentralstyrets  
   innstilling. 
 
 
Sak 9.1  Strategiplan 
Styret i Norsk kulturskoleråde Vestfold Telemark støtter Agders forslag om nytt 
kulepkt 5 under Forskning og utvikling (FoU) med følgende tillegg: 
«Å medvirke til utvikling........., barnehagen, grunnskolen, .....- samt fritidskulturfeltet» 

Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak sentralstyrets  
   innstilling med endringene over. 
 
 
Sak 9.2 Økonomiplan 
 
Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak sentralstyrets  
   innstilling. 

Sak 10 Landstinget velger for kommende fireårsperiode: 
 
10.1    Medlemmer til hovedstyret:  
10.1.1 Leder  
10.1.2 Nestleder 
 
10.2    Medlemmer i kontrollkomitéen:  
10.2.1 Leder 
10.2.2 Nestleder  
10.2.3 Ett medlem  
10.2.4 Ett varamedlem  

Vedtak: Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold Telemark stiller seg bak  
    valgkomiteens innstilling med endringer som følge av behandlingen i sak  
   5.1.1.   

 
 
 

Sak 18/2020   Møtedatoer for 2020/2021  
       Neste styremøte settes til torsdag 10.12 kl. 11-15.  
 
 



 
Sandefjord 15.10.2020 
 
 
Styreleder Pia M. Vang (sign.) 
 
 
Vedlegg: 
Landstingspapirer 
Endringsforslag fra Agder 
 
 

 


