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Tentativ tidsramme Innhold 

11:00 - 11:05 Velkommen ved styreleder 

11:05 - 11:10 
Sak 18 og Sak 19 

11:10 - 11:15 
Sak 20  

11:15 - 11:25 
Sak 21 orientering ved Franziska Wika  

11:25 - 11:35 
Sak 22 

11:35 – 11:45 
Sak 23 

11:45 - 11:55 
Sak 24 

11:55 – 12:10 
Sak 25 

12:10 – 12:15 
Sak 26 

12:15 – 12:20 
Styreleder oppsummerer 
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2021.18 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter:  
 

Innkalling 
Sakliste (side 2) 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Saksutredning 

Innkalling med teams lenke ble sendt ut som kalenderinvitasjon 27. november 2020, og formell 

innkalling i e-post 25. februar 2021.  

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken. 
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2021.19 Godkjenning av protokoll 2021.02 

 
Saksdokumenter:  
 

Link Protokoll Nordland  

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen som framlagt 

 

2021.20 Referatsaker 

 
Saksdokumenter:  
 

Vedlegg 1 rådgivers rapport 
Blir ettersendt, økonomi 1. kvartal  
 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

Vedlegg 1 

Rådgivers rapport pr 28. februar 2021 

Orientering 

Nasjonal lederkonferanse er påmelding åpnet. Rekrutering til deltakerkommuner i pilot Framtidens 

kulturskole er startet. Kulturtankens årskonferanse blir 18. og 19. mars – digitalt. 

Næringssamarbeid 

Æra/Utenforfloka har rådgiver jobbet med eksperimentering fasen på prosjektene «Mellomrom» og 

«Det digitale kulturhuset» 

Politisk plattform 

Rådgiver har jobbet med webinar-rekke sammen med flere rådgivere i forbindelse med Framtidens 

kulturskole rettet mot kommunene. Jobber med webinar rekke som skal tilbys alle 

medlemskommuner i Trøndelag. Påbegynt arbeidet med årsmøte for Trøndelag og Nordland. Fokus 

på arbeid har vært valgkomiteers arbeid og formalia. Rådgiver er teamet opp med rådgiver Nordland 

Sigrun Fostad i det videre arbeidet med årsmøtet. Sigrun og Hege skal være hverandres back-up i 

avviklingen av årsmøter i Trøndelag og Nordland. Startet jobben med tilrettelegging på Arendalsuka.  

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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For Trøndelag: Rådgiver har skrevet prosjektskisse for pilot Modell samarbeid grunnskole og 

kulturskole for Trøndelag. Videre har rådgiver jobbet med å knytte forskningsressurser mot piloten. 

Piloten er basert på Landstingsvedtak 5.1.8. Rådgiver jobbet med regionsbesøk og hvordan 

implementere disse på nasjonalt nivå. 

For Nordland: Spilt inn opptak av hovedstyremøter blir gjort tilgjengelig på hjemmesiden til 

styresekretær for hovedstyre. Jobbet med sammenfatning av styrets egenevaluering.  

Aktivitet 

Deltatt på ALLMED konferanse om sosiale forskjeller og utenforskap. Webinar: kulturskolen og 
kreativ innovasjon 

Arbeidssituasjon 

Rådgiver har hjemmekontor. Rådgiver jobber som styrevikar fram mot påske i Nordland og har en 

10% prosjektstilling i forbindelse med Utenforfloka. 

 

2021.21 Orientering møte regional samhandling 19.01 
 
Saksdokumenter:  
 

Muntlig orientering av Franziska Wika i møtet. 

Saksbehandler:   Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende rådgiver Nordland   

Saksutredning 

Utsatt sak fra styremøte 2021.02. Ulike vedtak i Landstinget setter noen premisser og muligheter for 

hvordan Norsk kulturskoleråds videre utviklingsarbeid skal ta form. Tiltak etter Landstingsvedtak er 

ikke endelig landet, men Rammeplan for kulturskolen er utgangspunkt og «ballvegg» også for videre 

utviklingsarbeid. Hvordan kan kulturskolerådet og medlemskommunene best ta tak i det regionale og 

lokale utviklingsarbeidet sammen videre? I det videre utviklingsarbeidet vil det være relevant å følge 

opp erfaringer fra den gjennomførte møterekken med kulturskole, UH og andre relevante aktører, 

som i vil ha søkelys på fordypningstilbudet i kulturskolen. Landstingsvedtaket knyttet til fordypning 

vil være naturlig å se i sammenheng med dette arbeidet. FoU arbeidet videre, inkludert forsking på 

egen praksis og oppfølging av tematikken universitetskulturskole (jf. PE-strategien) vil også kunne 

følges opp på denne typen arena, i samspillet mellom rådgivere regionalt, styreledere og ansvarlige 

for de ulike funksjonsområdene. Med dette som inngang avholdte Åste Domaas og Anders 

Rønningen som har hovedansvar for funksjonsområdene veiledning og rammeplanutvikling og FoU 

møte for videre drøfting rundt samhandling gjennom FoU med utgangspunkt i rammeplanen.  

Forslag til vedtak 

Styret tar orienteringen til etterretning  

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/juni/regionale-fordypningsprogram
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/universitetskulturskoler
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/august/kulturskolen-sentral-i-regjeringas-strategi
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2021.22 Hovedstyremøte  
 
Saksdokumenter:  
 

Link protokoll Protokoll Hovedstyremøte 17.02.2021 

Saksbehandler:   Elisabeth Ødegård, styreleder Nordland   

Saksutredning 

Hovedstyremøte ble avholdt 17.02. Styreleder gir en redegjørelse for saker som ble behandlet. 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orienteringen 

  

2021.23 Egenkapital  
 
Saksdokumenter:  
 

Se sak 2021.06 i protokoll styremøte 2021.01, og sak 2021.14 protokoll 
styremøte 2021.2 link i vedlegg 1 

 
Saksbehandler:   

 
Veronica Evensen, nestleder Nordland   

Saksutredning 

Veronica Evensen har jobbet fram en plan for bruk av egenkapital i Nordland basert på styrets 

innspill i styremøte 2021.01 og 2021.02. Veronica har søkt bistand hos kontorsjef Gunn Otnes i Norsk 

kulturskoleråde for rammeverket for søknad til hovedstyret som gjelder egenkapital. Ferdigstilt plan 

ble drøftet i AU møtet 25. februar, og er klar for å legges fram for styret. 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orienteringen, og ber styreleder sende inn plan for egenkapital til 

hovedstyremøte 23. april.  

 

Vedlegg 1 

Link til hovedstyre møtearkiv 

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
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2021.24 Årsmøtet 2021 
Saksdokumenter:  
 

 

Saksbehandler:   Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende rådgiver Nordland   

Saksutredning 

Administrasjonen har begynt arbeidet med nye maler, retningslinjer og igangsetting av arbeidet med 

årsmøtet. Styret starter planlegging av Nordlands årsmøtet i oktober 2021. 

 

Forslag til vedtak 

Styret drøfter rammene for årsmøtet, og ber AU og rådgiver jobbe videre med planlegging av 

årsmøtet for Nordland basert på styrets drøftinger. 

 

2021.25 Styrets egenevaluering 
Saksdokumenter:   
 

 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende rådgivere med fylkesansvar 
 

Saksutredning 

AU ønsker å endre praksis med innsending av styrehonorar for refusjon. Hvordan skal det holdes 

oversikt over hvem som deltar på hvilke møter? AU foreslår en modell med felles innkreving av 

honoraret 2 ganger pr år – sommer og til jul. 

 

Forslag til vedtak 

Styret drøfter praksis rundt styrehonoraret  

2021.26 Eventuelt 
  
Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende rådgiver Nordland 
 

Saksutredning   

Ved innkomne saker, blir disse redegjort for i styremøtet. 

 

Forslag til vedtak 

Styret drøfter innkomne saker.  


