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2020.32 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

 Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

2020.33 Godkjenning av protokoll 2020.03 
 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll godkjennes. 

Vedlegg / lenker: 

Protokoll styremøte 2020.04 Trøndelag 

 

2020.34 Rådgivers rapport  
 

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar rapporten til orientering. 

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag/trondelag-dokumentarkiv/filter
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Saksutredning:  
 

• Startet oppfølging av landstingsvedtak i samarbeid med resten av administrasjonen 
• Møte om regional fordypning innen UH, MDD og NHF sammen med Møre og Romsdal 
• Organisert arbeidsgruppe for Trøndelag vedr. regional fordypning 
• Utenforfloka – nasjonalt prosjekt 
• Orientert valgkomite om flytting av Årsmøte 2021 til høst 
• Styrearbeid Nordland 
• Nettverkssamling januar 2021 – dialog med nettverksledere 
• Styreinstruks for fylker  
• Hjemmekontor fra november 
• Budsjettforslag 2021 sendt til hovedstyre 
• Regnskap og nøkkeltall med egenkapitalovervåking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.35 Økonomi 
 

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver  

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar regnskapsrapporten til orientering. 

Styret tar budsjett 2021 til orientering. 

 

Saksutredning: 

Budsjett 2021 – orientering om innsendt budsjett for Trøndelag til hovedstyremøte 03.12.2020 

Kvartalsrapport – pr xx.12.2020 

 

2020.36 Endringer styresammensetning  
 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Styreleder 
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Forslag til vedtak: 

Første varamedlem Tonny Eliassen trer inn som styremedlem 

Saksutredning: 

Styremedlem Tormod Gjersvold har bedt seg fristilt fra vervet som styremedlem i NKR Trøndelag. 

Første varamedlem Tonny Eliassen går inn som fast styremedlem for Tormod Gjersvold. 

2020.37 Landsting 2020  
 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Styreleder 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar drøftingen om Landsting 2020 til orientering 

Saksutredning: 

Trøndelags delegaters erfaringer fra og vedtak fra Landstinget 2020 drøftes.  

 

2020.38 Samarbeid kulturskole - grunnskole  
 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Styreleder 

 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtar videre arbeid med pilotprosjekt med tema samarbeid kulturskole og grunnskole  

 

Saksutredning: 

Trøndelags fremmet ett forslag til Landstinget som gjelder samarbeid kulturskole og grunnskole for å 

utvikle og skape tetter bånd mellom kulturskole og grunnskole. Saken ble vedtatt på Landsting 2020. 

Styret må ta stilling til om Trøndelag skal starte en pilot i 2021 med tanke på å legge grunnlaget for 

ett nasjonalt prosjekt.  
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2020.39 Hovedstyremøte  
 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Styreleder 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram for styret som en orientering 

Saksutredning: 

Første hovedstyremøte er 3. desember 2020. Styreleder er Trøndelags representant i hovedstyret, og 

gir styret en orientering om saker fra første hovedstyremøte.  

2020.40 Kulturskolemanifestet  
 

Saksordfører:  

Saksbehandler:  

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram til styret for orientering og diskusjon. 

Saksutredning: 

KIL er ett nordisk samarbeid mellom kulturskoler i Norge, Sverige og Danmark. Forskjellen på 

kulturskole i Norge og våre naboland er: I Norge eier kommunene kulturskolene og skolene får 

økonomisk rammer ut ifra dette, mens i våre naboland er kulturskolen private organisasjoner uten 

samme økonomisk forutsigbarhet. 

Kulturskolemanifester er resultatet av flere seminar og samtaler mellom deltagere fra de tre landene. 

Manifestet viser til framtidsvisjoner for hva en kulturskole skal være. Bland annet adresserer og 

tydeliggjør manifestet kulturskolenes samfunnsengasjement, mangfold, inkludering og medvirkning 

fra elever. Manifestet har som ambisjon å styrke kulturskolene og gi de en mer sentral posisjon i sine 

respektive nærmiljø. Kulturskolemanifestet representerer den første samlede visjonen for hva en 

kulturskole skal være. 

Vedlegg/lenker: 

Kulturskolemanifest november 2020 

https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7520/orig/2020%20Kulturskolemanifestet%20Norsk%209.11.pdf
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2020.41 Evaluering ledersamling oktober 2020 
 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar evalueringen til orientering og med i sitt videre arbeid med ledersamlinger i 2021 

Saksutredning: 

15. og 16. oktober gjennomførte NKR Trøndelag ledersamling med 39 deltagere. Temaer: 

Profesjonelt lederskap, lærende møter, lydmålinger og digitalisering.  Spørreundersøkelse ble 

gjennomført i etterkant av samlingen. 

2020.42 Aktiviteter 2021  
 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Styre vedtar å gjennomføre årsmøtet og ledersamling. Kulturskoledager flyttes til januar 2022 

Saksutredning: 

Styret må ta stilling til hvilke aktiviteter det er realistisk å gjennomføre i 2021. Det må drøftes om 

digital- eller fysisk møte skal gjennomføres 

✓ Møteplan for styre 2021 

✓ Ledersamling mars 2021 

✓ Årsmøte Trøndelag høsten 2021 

✓ Kulturskoledager flyttes til januar 2022, og legges til helgen NMF har samling på Scandic Hell. 

Kulturskoledagene gjennomføres som ett samarbeid med Møre og Romsdal 

2020.43 Nettverkssamling Trøndelag januar 2021  
 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 
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Forslag til vedtak: 

Styret drøfter planlagte nettverkssamlinger for januar 2021, rådgiver jobber videre med 

nettverkssamlingene for Trøndelag 2021 

Saksutredning: 

Det er kommunikasjon med alle nettverksledere i de 6 regionene i Trøndelag om dato for møte i 

januar. Det jobbes lokalt med 1 tema nettverket ønsker å ta opp i nettverksmøte. Flere regioner har 

avholdt lokale nettverksmøter for å planlegge nettverkssamlingen internt. Hensikten med 

nettverksmøte er å ha tettere dialog med medlemskommunene og kulturskolene i regionen. 

Planlagte datoer:  

7/1 Innherred – Levanger kulturskole 

8/1 Indre Namdal – Snåsa Kulturskole 

Værnes – Selbu? 

Fosen – Bjugn? 

20/1 Orkland/Øy – Orkland Kulturskole 

21/1 Gauldal - Holtålen 

2020.44 Næringssamarbeid i framtiden 
 

Saksordfører: Rådgiver 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til vedtak: 

Styret går igjennom spørreskjemaet og rådgiver sender besvarelsen til næringsgruppen 

Saksutredning: 

Næringsgruppen i NKR har sendt ett spørreskjema som skal besvares av styret og sendes inn til 

næringsgruppen innen 18. desember. Det foretas en liten undersøkelse i alle fylkesstyrer for å hjelpe 

næringsgruppen med å sortere innspillene fra ansattmøte (17/12). Svarfrist er 18. desember 

 


