
   
 

   
 

 

Norsk kulturskoleråd 
 

Nordland 2021-04 

22. April 2021 

Teams 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Thor Nielsen 



 
 

 
 
 
Sakliste                                                                                                                                                         Side 2 
 

 

 

Sakliste 

 

2021.27 Godkjenning av innkalling og sakliste ............... 3 

2021.28 Godkjenning av protokoll 2021.02 ................... 5 

2021.29 Referatsaker .................................................... 5 

2021.30 Styrets egenevaluering .................................... 7 

2021.31 Årsmøtet 2021 ................................................ 7 

2021.32 Egenkapital...................................................... 7 

2021.33 Hovedstyremøte 23. april ................................ 8 

2021.34 Politisk partier - partiprogram ......................... 9 

2021.35 Eventuelt ......................................................... 9 

 

 

 

Tentativ tidsramme Innhold 

11:00 - 11:05 Velkommen ved styreleder 

11:05 - 11:10 
Sak 27 og Sak 28 

11:10 - 11:15 
Sak 29  

11:15 - 11:25 
Sak 30  

11:25 - 11:35 
Sak 31 

11:35 – 11:45 
Sak 32 

11:45 - 11:55 
Sak 33 

11:55 – 12:10 
Sak 34 

12:10 – 12:15 
Sak 35 

12:15 – 12:20 
Styreleder oppsummerer 
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2021.27 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 6. april 2021.  

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken. 
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2021.28 Godkjenning av protokoll 2021.02 

 
Saksdokumenter:  
 

Link Protokoll Nordland  

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner protokollen som framlagt 

 

2021.29 Referatsaker 

 
Saksdokumenter:  
 

Vedlegg 1 rådgivers rapport 
Vedlegg 2, økonomi 1. kvartal  
 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

Vedlegg 1 

Rådgivers rapport pr 07. april 2021 

Orientering 

Fagseminar om Stortingsmeldingen: Opplev, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og 

unge blir 18 mai kl 12:00-16:00. Påmelding frist KulVFL er 30. april.  

Næringssamarbeid 

Æra/Utenforfloka har rådgiver jobbet med lanseringsfasen på prosjektet «Mellomrom».  

Politisk plattform 

Rådgiver jobber med Arendalsuka fra 1. mars 2021. Rådgiver har jobbet med webinar, avholdt 26. 

mars om KulVFL med Julianne Hauge. Valgkomitearbeid opp mot årsmøte for Trøndelag og Nordland  

Aktivitet 

Deltatt på Kulturtankens årskonferanse, Ledersamling kulturskolerådet og informasjonsmøte om LAP. 

Planlagt informasjons webinar for Nordland om LAP, KulVFL og fordypning og hvilke økonomisk 
støtte medlemskommunene kan søke. 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider/nordland/nordland-dokumentarkiv/filter
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Arbeidssituasjon 

Rådgiver har hjemmekontor. Rådgiver jobber som styrevikar fram til 1. mai i Nordland og har en 10% 

prosjektstilling i forbindelse med Utenforfloka til 30.04.2021. 

 

Vedlegg 2, Kvartal 1 resultatrapport Nordland 

 

Kommentar Kvartal 1 Resultatrapport Nordland 

Det er litenbevegelse på budsjett og regnskap 1. kvartal. Dette skyldes hovedsakelig Covid-19 og de 

begrensinger pandemien setter på aktiviteter. Det var budsjettert med mindre aktivitet i 2021 

grunnet pandemien, så det er et forventet underforbruk. Driftskostnader er det brukt kr 19878,74 

mindre enn budsjettert. Posten Annen kostnad har et forbruk på 25000 mot budsjettert kr 7749,99.  
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2021.30 Styrets egenevaluering 
Saksdokumenter:   
 

Sammendrag sendt i e-post 18.03.2021 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende rådgivere med fylkesansvar 
 

Saksutredning 

Sammendrag av egenvurdering er sendt ut i e-post sammen med protokoll fra forrige styremøte den 

18.03.2021. Styret drøfter sin egenvurdering i styremøtet. 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar egenvurderingen til orientering.  

 

2021.31 Årsmøtet 2021 
  
Saksdokumenter:  
 

Forskrifter om årsmøte kulturskolerådet  

Saksbehandler:   Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende rådgiver Nordland   

Saksutredning 

Nordlands årsmøtet avholdes 14. og 15. oktober 2021. Saker til årsmøtet må det jobbes fram en plan 

for med saker og ansvarshavende. Årsmøtet blir organisert med faglig påfyll den 14. oktober, og det 

formelle årsmøtet blir avholdt den 15. oktober. Det er innkalt til styremøte i forkant av 

årsmøtearrangementet 14. oktober. Det må drøftet om det er realistisk og forsvarlig å avholde fysisk 

årsmøte. 

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. 

 

2021.32 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   



 
 

 
 
 
Sakliste                                                                                                                                                         Side 8 
 

 

 

Saksutredning 

Plan for avvikling av egenkapital for Nordland er sendt inn til kontorsjef i Kulturskolerådet. Midlene 

skal brukes for å stimulere til økt aktivitet og kompetanseheving blant medlemskommunen i 

Nordland. For å informere om hvordan midlene er tenkt bruk, og samtidig informere 

medlemskommunen om tilbudene Kulturskolerådet har: LAP, Fordypning, KulVFL, så ble det avholdt 

et informasjons webinar 14. april. 

LAP har dårlig påmelding i Nordland. Rekrutering av flere deltagere er oppstartet i samarbeid med 

rådgiver Merete Wilhelmsen. Hvis det ikke kan arrangeres LAP med oppstart 15. og 16. september i 

Bodø, bør alternativ tilbud bli utredet for de som ønsker å ta LAP. Alternative steder er Gardemoen 

eller Trondheim. 

Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til LAP, utviklingsmidler og fordypning drøftes med tanke 

på utforming av skriftlige retningslinjer.  

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orienteringen, og jobber videre med utviklingen av retningslinjer for 

tildeling av utviklingsmidler.  

 

Vedlegg 1 

Link til hovedstyre møtearkiv 

 

2021.33 Hovedstyremøte 23. april 
 
Saksdokumenter:  
 

Link protokoll Sakskart Hovedstyremøte  

Saksbehandler:   Elisabeth Ødegård, styreleder Nordland   

Saksutredning 

Neste Hovedstyremøte blir avholdt 23.april. Styreleder gir en redegjørelse for saker som skal 

behandles. 

Forslag til vedtak 

Styret drøfter de framlagte sakene og tar redegjørelsen til orienteringen 

  

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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2021.34 Politisk partier - partiprogram  
 
Saksdokumenter:  
 

Lenke til saken i sakskart  
Lenke til saken i protokoll  

 
 
Saksbehandler:   

 
Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende rådgiver Nordland   

Saksutredning 

  
I arbeidet med politisk plattform og strategi har hovedstyret 17.02.21 vedtatt å jobbe mot politiske 

partier på regionalt nivå fram mot landsmøtene våren 2021. Hensikten med arbeidet er å befeste 

kulturskolens rolle og arbeid i politiske partiers partiprogram ved landsmøter våren 2021. Regionale 

styrer oppfordres til å ta kontakt med sin stortingsbenk for dialog omkring kulturskolens synlighet i 

hvert enkelt partiprogram. AU har i møte 6.04.21 delegert arbeidet gjeldene stortingsbenken til 

enkelte styremedlemmer. 

Forslag til vedtak 

Styret drøfter saken, og tar den til orientering.  

 
2021.35 Eventuelt 
  
Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, vikarierende rådgiver Nordland 
 

Saksutredning   
1. Orientering: Status distriktsmusiker ordningen. 

2. Streaming av hovedstyremøter 

 

Forslag til vedtak 

Styret drøfter innkomne saker, og tar de til orientering.  

bookmark://Sakskart/
https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7641/orig/attachment/2021%20Hovedstyremote%201%20sakskart%2017.2%20v.2.pdf
bookmark://Protokoll/
https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7773/orig/attachment/2021%20Hovedstyremote%201%20protokoll%2017.2.pdf

