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Tentativ tidsramme
09:00 - 09:15
09.15 – 09.30
09.30 – 09.35
09.35 – 09.50
09.50 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.25
12.25 – 12.35
12.35 – 12.45
12:45 - 13:00

Saksliste

Innhold
Oppstart og velkommen
Sak 1, 2 og 3
Sak 4
Sak 5
Pause
Sak 6
Sak 7
Lunsj
Sak 8
Sak 9
Sak 10
Pause
Sak 11
Sak 12
Sak 13 og styreleders oppsummering

Side 2

2021.01 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksdokumenter:

Innkalling (se vedlegg til denne saken)
Saksliste (side 2)

Saksbehandler:

Jens Nyland

Saksutredning
Innkalling med praktiske opplysninger ble sendt ut som kalenderinvitasjon 14. januar 2021, og
formell innkalling på e-post 18. januar 2021.

Forslag til vedtak
Styret godkjenner saken.

Saksliste
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Norsk kulturskoleråd
N-7491 Trondheim

+47 7356 2000 tel

www.kulturskoleradet.no

Oslo/13.01.21
Dokumentnavn

Innkalling styremøte 2021 - 01

Styresekretær

Jens Nyland, +47 908 67 963

Styret:
Leder Ole Thomas Evensen
Nestleder Eli Engstad Risa
Styremedlem Anine Skou
Styremedlem Arild Rønsen
Styremedlem Erlend Tynning Larsen
Styremedlem Espen Rønneberg-Giertsen
Styremedlem Åsmund Tvinnereim
Varamedlem Birgitte Magnus
Varamedlem Øyvind Lunde
Administrasjonen:
Jens Nyland, rådgiver/styresekretær
Innkalling til styremøte 2021 – 01
Arrangement

Dato/tid

Gjelder

Sted

Styremøte
2021 – 01

Fredag 5. februar 2021
kl. 09.00 – 13.00

Styremøte

Digitalt – se
kalenderinnkalling

Faste saker til hvert møte:
Godkjenning og innkalling av saksliste
Godkjenning av protokoll forrige møte
Referatsaker, herunder rådgivers rapport og økonomi kvartalsvis
Eventuelt

Vel møtt!
Vennlig hilsen
Jens Nyland
Rådgiver/styresekretær

Saksliste
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2021.02 Godkjenning av protokoll 2020.05
Saksdokumenter:

Styremøte 5 protokoll 20.11 i møtedokumentarkivet

Saksbehandler:

Jens Nyland

Saksutredning
Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.

Forslag til vedtak
Styret godkjenner protokollen.

Saksliste
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2021.03 Referatsaker
Saksdokumenter:

Vedlegg 1 - rådgivers rapport

Saksbehandler:

Jens Nyland

Saksutredning
2021.02 A) Om rettigheter og TONO-avtale
Norsk kulturskoleråd har inngått ny avtale med TONO, som gjør konsertarrangement både enklere og
billigere for de aller fleste kommunale kulturskoler i Norge. Nyhetssaken og avtalen kan leses her.
Fylkesrådgiver har i tråd med vedtak i sak 2020.50 rettet en henvendelse til sentralleddet med forslag
til tiltak for å gjøre avtaleverket og rettighetsforhold enda mer oversiktlig og håndterlig for
medlemmene. Saken er under oppfølging.

2021.02 B) Politisk arbeid
Som en følge av koronapandemien er arbeidet med å møte de fire stortingsbenkene lagt på is. Dette
vil bli vurdert gjenopptatt etter stortingsvalget høsten 2021. Utkast til fylkesavdelingens øvrige
politiske aktivitet og arbeid vil bli utformet på et eget møte, og presentert for fylkesstyret på neste
styremøte.

2021.02 C) PPU
Arbeid rettet mot UH-sektor, med spesielt fokus på regionale tilbud på PPU og videreutdanning, vil
fortsette i 2021.
Forslag til vedtak
Styret tar referatsakene til orientering.

Saksliste
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Vedlegg 1
Rådgivers rapport i perioden 20. november 2020 – 22. januar 2021
Ungdommens musikkmesterskap 2020
Rådgiver har vært prosjektleder for Ungdommens musikkmesterskap Oslo og Viken, som i 2020
måtte gjennomføres digitalt pga. pandemisituasjonen. Arrangementet hadde 66 påmeldte solister og
14 kammermusikkinnslag. Rådgiver har også bidratt på Ungdommens musikkmesterskaps
utviklingsarenaer.
Musikkpedagogdagen 2021
Rådgiver har, som en del av en arbeidsgruppe med representasjon fra Norges musikkhøgskole og Ung
musikk, arbeidet med Musikkpedagogdagen 2021, som ble gjennomført digitalt 7. januar 2020.
Norges musikkhøgskole var "virtuelt vertskap" for konferansen.

Diverse
-Deltakelse på et møte om ny modell for samarbeid mellom kulturskole, orkester og korps – et
utviklingsprosjekt som er initiert av Asker kommune
-Bidrag i Norsk kulturskoleråds arbeid med Utenforfloken
-Medlemshenvendelser
-Planverk 2021
-Arbeid med fordypningstiltak
-Driftsoppgaver i forbindelse med avslutningen av kalender- og regnskapsåret 2020
-Arbeid med Drømmestipendet – både på utviklings- og driftssiden
-Deltakelse på digital partnersamling hos Norsk Tipping
Fra 1. januar 2021 har rådgiver fått flere oppgaver for organisasjonen, innenfor funksjonsområdene
næring og digital utvikling.

Saksliste

Side 7

2021.04 Styreinstruks og styreplan 2021
Saksdokumenter:

Styreinstruks med styreplan – se vedlegg til saken

Saksbehandler:

Jens Nyland

Saksutredning
Fylkesstyrets møteplan for 2021 er i forkant av møtet sendt ut på e-post til styret, og Outlookinnkallinger er distribuert. Datoene ble vedtatt på styremøte 5 2020. Fylkenes styreinstruks ble
vedtatt av hovedstyret 3. desember 2020.
Forslag til vedtak
Styret tar styreinstruks med styreplan til orientering.

Saksliste
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STYREINSTRUKS NORSK KULTURSKOLERÅD
- Oslo og Viken
1.

Utgangspunkt for styrets arbeid i henhold til vedtektenes paragraf 3.4.1

Fylkesstyrene
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

er Norsk kulturskoleråds utøvende myndighet i fylkene mellom årsmøtene, og er
beslutningsdyktige når minst tre medlemmer er til stede
alle vedtak skjer ved simpelt flertall
ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme
leder virksomheten i fylkeslagene og setter i verk organisasjonenes planverk i samarbeid med
administrasjonen. Arbeidet tar utgangspunkt i eget fylke, samtidig som effekten skal være med
og forsterke det nasjonale arbeidet
arbeider aktivt inn mot politiske og administrative myndigheter i fylkene
tar initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes interesser i deres fylke
kan fremme saker til hovedstyret via administrasjonen
forholder seg til gjeldende vedtekter, instrukser og planverk
deltar med styreleder – eventuelt annen representant fra fylkesstyret – ved tilsetting av
fylkesrådgiver
kan inngå avtaler om samarbeid med institusjoner, organisasjoner og myndigheter i inn- og
utland når dette er nødvendig for å nå mål for virksomheten
delegerer oppgaver til arbeidsutvalget (AU), som består av lederen, nestlederen og
fylkesrådgiveren
kan velge underutvalg og faglig sammensatte referansegrupper og arbeidsgrupper i samsvar
med det vedtatte planverk for perioden
skal etter valg gjennomføre opplæring i styrearbeid

Fylkesstyrets leder er også fast medlem i hovedstyret. Fylkesstyret er ansvarlig for å sende vara om
leder ikke kan møte.
Om en fylkesavdeling ønsker å avvike fra noe punkt i §3.4, må dette legges fram for, og godkjennes av
hovedstyret i Norsk kulturskoleråd.

Saksliste

Ole Thomas Evensen
styreleder

Eli Engstad Risa
nestleder

Anine Skou
styremedlem

Arild Rønsen
styremedlem

Erlend Tynning Larsen
styremedlem

Espen Rønneberg-Giertsen
styremedlem

Åsmund Tvinnereim
styremedlem

Birgitte Magnus
varamedlem

Øyvind Lunde
varamedlem
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2.

Styreplan

Styret har ansvar for fylkesavdelingens økonomi og det er da nødvendig med minimum 4 møter.
Faste saker til hvert møte:
Godkjenning og innkalling av sakliste
Godkjenning av protokoll forrige møte
Referatsaker, herunder rådgivers rapport og økonomi kvartalsvis
Eventuelt

Saksliste

Ole Thomas Evensen
styreleder

Eli Engstad Risa
nestleder

Anine Skou
styremedlem

Arild Rønsen
styremedlem

Erlend Tynning Larsen
styremedlem

Espen Rønneberg-Giertsen
styremedlem

Åsmund Tvinnereim
styremedlem

Birgitte Magnus
varamedlem

Øyvind Lunde
varamedlem
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3.

Styremøter og styrets arbeidsform

Styret kan benytte seg av internettbaserte møteverktøy.
Ekstraordinær styrebehandling kan gjennomføres der spesielle saker krever styrets
behandling og godkjennelse.
Styrets medlemmer skal i forkant av styremøtene sette seg inn i de aktuelle saker.
Styret fordeler oppgaver og ansvar for styrerelaterte oppgaver på en hensiktsmessig måte.
Styret kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget, som består av leder, nestleder og rådgiver.
Arbeidsutvalget forbereder styrets møter og fortrinnsvis representerer fylkesavdelingen på ulike
arenaer.
Styrets leder er medlem av hovedstyret i Norsk kulturskoleråd. Fylkesleder er ved forfall ansvarlig for å
delegere oppgaven videre, primært til nestleder.
Styrets egenevaluering gjennomføres årlig, se vedlegg.

4.

Styrets sekretærfunksjon

Sekretærfunksjonen innebærer utsendelse av innkalling, sakskart og sørge for at styrets
protokoller er oppdatert, godkjente og publisert på organisasjonens nettsted til enhver tid.
Styrets sekretær har tale- og forslagsrett.

5.

Innkallingsprosedyrer og forutsetninger

Innkalling sendes elektronisk til styremøtene senest én måned før hvert styremøte.
Sakskart sendes ut senest to uker før hvert styremøte. Sakskartet offentliggjøres samtidig på
kulturskolerådets nettsted.
Fylkesrådgiver fører vedtaksprotokoll fra møtene.
Utkast til protokoll sendes ut elektronisk for kommentarer. Styrets medlemmer godkjenner
protokollen ved bekreftelse på e-post innen en uke, og godkjennes formelt på påfølgende
styremøte. Protokollen offentliggjøres på kulturskolerådets nettsted.

Saksliste

Ole Thomas Evensen
styreleder

Eli Engstad Risa
nestleder

Anine Skou
styremedlem

Arild Rønsen
styremedlem

Erlend Tynning Larsen
styremedlem

Espen Rønneberg-Giertsen
styremedlem

Åsmund Tvinnereim
styremedlem

Birgitte Magnus
varamedlem

Øyvind Lunde
varamedlem
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Alle styremøtepapirer gjøres tilgjengelig på kulturskolerådets nettsted.

6.

Styreinstruksen

Denne styreinstruksen er vedtatt av hovedstyret 03.12.2020.

Saksliste

Ole Thomas Evensen
styreleder

Eli Engstad Risa
nestleder

Anine Skou
styremedlem

Arild Rønsen
styremedlem

Erlend Tynning Larsen
styremedlem

Espen Rønneberg-Giertsen
styremedlem

Åsmund Tvinnereim
styremedlem

Birgitte Magnus
varamedlem

Øyvind Lunde
varamedlem
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2021.05 Regionalt fordypningsarbeid 2021
Saksdokumenter:

Dette sakskart

Saksbehandler:

Jens Nyland

Saksutredning
I tråd med tidligere vedtak (2020.35 og 2020.48) forslår arbeidsutvalget at fylkesavdelingen
konkretiserer planene om en regional fagdag i fordypning - med organisering som hovedfokus. Tenkt
målgruppe er koordinatorer for fordypningsprogram og skoleledere. Fagdagen bør gjennomføres i
løpet av 3. kvartal 2021, så fremt pandemitiltakene tillater det.
Arbeidsutvalget foreslår at arbeidsutvalget jobber videre med dette på vegne av fylkesavdelingen.
Forslag til vedtak
Styret ber arbeidsutvalget konkretisere planene om en regional fagdag i fordypning - med
organisering som hovedfokus, og koordinatorer og skoleledere som målgruppe. Fagdagen skal
gjennomføres i løpet av 3. kvartal 2021.

Saksliste
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2021.06 Nettverksaktiviteter våren 2021
Saksdokumenter:

Dette sakskart

Saksbehandler:

Jens Nyland

Saksutredning
Fylkesstyret drifter to nå fagnettverk for pedagoger – et for dans og teater og et for visuell kunst. I
2020 fikk nettverksaktiviteten dessverre en uunngåelig nedgang på grunn av koronapandemien, og
styret bes nå diskutere hvordan driften av nettverkene bør innrettes i første halvdel av 2021.
Forslag til vedtak
Det fremmes ingen forslag til vedtak i forkant av styrets behandling av saken.

Saksliste
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2021.07 Egenkapitalforvaltning
Saksdokumenter:

Hovedstyremøte 1 protokoll 3.12, Strategi 2032

Saksbehandler:

Jens Nyland

Saksutredning
I vedtak 3 i sak 2020.06 ber hovedstyret om at alle fylkesavdelingene utarbeider en plan for bruken
av akkumulert egenkapital innen 1. april 2021. Arbeidsutvalget i fylkesstyret har diskutert saken, og
foreslår at akkumulert egenkapital avsettes til tiltak knyttet til fylkesavdelingens arbeid med
strategiområdet Mangfold.
I strategiområdet Mangfold heter det at kulturskolen skal være en tilgjengelig arena i barn og unges
liv, for kunst- og kulturopplevelser, for personlig, sosial og kunstnerisk vekst og utvikling, uavhengig
av kjønn, sosial klasse, etnisitet, legning, økonomi og opprinnelse.
Arbeidsutvalget ber styret ta stilling til dette, og diskutere aktuelle tiltak.
Forslag til vedtak
Det fremmes ingen forslag til vedtak i forkant av styrets behandling av saken.

Saksliste
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2021.08 Orientering fra hovedstyret
Saksdokumenter:

Dette sakskart

Saksbehandler:

Ole Thomas Evensen/Jens Nyland

Saksutredning
Styreleder Ole Thomas Evensen orienterer om hovedstyrets arbeid.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

Saksliste
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2021.09 Fremtidens kulturskole
Saksdokumenter:

Prosjektrapport Fremtidens kulturskole

Saksbehandler:

Ole Thomas Evensen/Jens Nyland

Saksutredning
14. januar 2021 ble prosjektrapporten fra prosjektet Fremtidens kulturskole fremlagt. Styreleder Ole
Thomas Evensen vil kort orientere for innholdet i rapporten på møtet, men styret bes også om å
orientere seg i rapporten før møtet.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

Saksliste
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2021.10 Kommunikasjonsstrategi
Saksdokumenter:

Dette sakskart

Saksbehandler:

Jens Nyland

Saksutredning
På bakgrunn av vedtak i sak 2020.49 har rådgiver igangsatt arbeidet med en kommunikasjonsstrategi
for fylkesavdelingen. Rådgiver orienterer om dette arbeidet, og ber også styret om å komme med
innspill til strategien. Et utkast til kommunikasjonsstrategien vil bli presentert på møtet.
Forslag til vedtak
Styret ber rådgiver ferdigstille og iverksette kommunikasjonsstrategien i tråd med styrets innspill.

Saksliste

Side 18

2021.11 Årsmøte og lederkonferanse 2021
Saksdokumenter:

Dette sakskart

Saksbehandler:

Jens Nyland

Saksutredning
Årsmøte og lederkonferanse skal etter vedtak avholdes 21. og 22. oktober 2021. Arbeidsutvalget ber
fylkesstyret begynne tenkningen rundt dette, og ønsker at saken skal opp til diskusjon på styremøte
1. Fra tidligere har det blitt oppnevnt en arbeidsgruppe for lederkonferansen, bestående av
styremedlemmene Espen Rønneberg-Giertsen og Åsmund Tvinnereim, foruten rådgiver Jens Nyland.
Forslag til vedtak
Det fremmes ingen forslag til vedtak i forkant av styrets behandling av saken.

Saksliste
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2021.12 Drømmestipendet 2021 - erfaringer
Saksdokumenter:

Dette sakskart

Saksbehandler:

Jens Nyland

Saksutredning
Nominasjonsprosessen til Drømmestipendet 2021 er nettopp gjennomført, og arbeidsutvalget ønsker
å legge til rette for en kort erfaringsdelingsrunde i kjølvannet av dette.
Forslag til vedtak
Det fremmes ingen forslag til vedtak i forkant av styrets behandling av saken.

Saksliste
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2021.13 Eventuelt
Saksdokumenter:
Saksbehandler:
Saksutredning

Forslag til vedtak

Saksliste
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