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2021.14 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksdokumenter:

Se vedlagt innkalling

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Norsk kulturskoleråd
N-7491 Trondheim

+47 7356 2000 tel

www.kulturskoleradet.no

Oslo/16.03.21
Dokumentnavn

Innkalling styremøte 2021 - 02

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 – 02
Arrangement

Dato/tid

Gjelder

Sted

Styremøte
2021 – 02

Fredag 16. april 2021
kl. 09.00 – 13.00

Styremøte

Digitalt – se
kalenderinnkalling
for møtelenke

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
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2021.15 Godkjenning av protokoll
Saksdokumenter:

Styremøte 1 protokoll 5.2

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Forslag til vedtak
Protokoll fra styremøte 2021.01 godkjennes.
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2021.16 Referatsaker
Saksdokumenter:

Dette sakskart
Vedlegg 1 – rådgivers rapport
Vedlegg 2 – økonomirapport

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning
2021.16 A) Praktisk om lederkonferanse og årsmøtegjennomføring
Arbeidsgruppen har gjennomført et møte om saken. Det er konsensus om at Drammen er et egnet
sted for å gjennomføre samlingen; god tilgjengelighet med kollektivtransport, sentral plassering i
regionen og tilgang på lokaler og hotellkapasitet. Rådgiver har innhentet et tilbud fra Union Scene, og
vil sammen med resten av arbeidsgruppen presentere dette – og en overordnet plan for
gjennomføring – på styremøtet.
2021.16 B) LAP Østlandet
Norsk kulturskoleråd planlegger - i samarbeid med Høgskolen i Innlandet - å igangsette studiet
Ledelse av prosesser, LAP 1, 30 stp høsten 2021 på Østlandet, med studiested Gardermoen.
Informasjon om dette er sendt til alle kulturskolelederne i Oslo og Viken. Mer informasjon om LAPstudiet finnes her.
2021.16 C) Drømmestipendet
I 2021 har kommunene i Viken nominert 157 kandidater til Drømmestipendet. Oslo har nominert 64
kandidater til stipendet. Totalt var det over 800 søkere til stipendet på landsbasis. Tildelinger og
resultater vil foreligge senere denne våren.
2021.16 D) Valgkomité
15. mars 2021 ble det gjennomført et informasjonsmøte for de fylkesvise valgkomiteene. Oslo og
Vikens fylkesavdeling var representert ved valgkomiteens leder, styreleder og rådgiver. Det er videre
avtalt et oppstartsmøte for valgkomiteens arbeid 6. april. Valgkomiteen i Oslo og Viken består av
følgende representanter*:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Henrik Eurenius
Frøydis Rui-Rahman
Ann-Kristin Rifseim
Gro Malones

Kommune/organisasjon
Sarpsborg
Lier
Lillestrøm
Selvstendig

Funksjon til daglig
Virksomhetsleder kultur
Rektor kulturskole
Rektor kulturskole
Dansepedagog, selvstendig

*Med forbehold om endringer i kommune-/organisasjonstilhørighet og funksjon til daglig.
Forslag til vedtak
Referatsakene, herunder rådgivers rapport og økonomirapport, tas til orientering.
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Vedlegg 1

Rådgivers rapport i perioden 5/2 til 16/4
I perioden har fylkesavdelingen v/ rådgiver arbeidet med følgende vedtak og saker:
Kommunikasjon fylkesavdelinger
Rådgiver har initiert og gjennomført et møte sammen med kommunikasjonssjef og rådgiver i Agder
for å starte prosessen med å gjøre fylkesavdelingenes nettsider mer levende og dynamiske. Målet er
at disse sidene skal få en viktig informasjons- og kommunikasjonsfunksjon for fylkesavdelingene.
Sidestrukturen er under utvikling, og sidene vil forhåpentligvis snart kunne relanseres.
Rettighetsproblematikk – oppfølging av Sak 2021.03
Brev er sendt til direktør fra fylkesleder. Arbeidet følges opp sentralt i Norsk kulturskoleråd.
UH
Rådgiver har deltatt på et møte om nytt studietilbud ved Universitetet i Agder sammen med FoUleder i Norsk kulturskoleråd, samt arbeidet med en intensjonsavtale. Dette vil bli adressert i egen sak
på inneværende styremøte.
Regionalt fordypningsarbeid
Rådgiver har gjennomført et møte med Ung musikk, hvor arbeidet med en fagdag om
fordypningsarbeid i regionens kulturskoler ble igangsatt. Ung musikk blir med som
samarbeidspartner på dette arrangementet. Arbeidet fortsetter utover våren.
Webinar dans- og teaternettverk
Fredag 26. mars ble det gjennomført et webinar for regionens dans- og teaternettverk. Ca. 25 lærere
deltok. Rådgiver har arbeidet med booking og koordinering av dette webinaret.
Lederkonferanse og årsmøte
Arbeidet med høstens store begivenhet er i gang. Arbeidsgruppen har hatt ett møte, og foreløpig er
ett tilbud er innhentet. Rådgiver har også gjennomført et møte med Vestfold og Telemarks rådgiver,
ettersom det foregår en administrativ samordning med denne fylkesavdelingen vedr.
årsmøtegjennomføringene. Fylkesavdelingene kan også hente bistand fra kulturskolerådets
merkantile avdeling i det videre arbeidet.
AU-møte
Fylkesavdelingen har gjennomført ett AU-møte i perioden.
Kulturtankens årskonferanse
Rådgiver har vært involvert i arbeidet med tre reportasjefilmer som ble vist på Kulturtankens
årskonferanse dag 2. Tematikken for filmene var prosjektene Gnist og Kulturbarn 0-8, samt
Områdeløftet Saupstad-Kolstad i Trondheim.
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Maler
Rådgiver har, som en av tre fylkesrådgivere, deltatt i arbeidet med å utvikle nye maler for
styrepapirer til fylkesstyrene.
Politiske møter
Fylkesavdelingen har gjennomført to møter om politisk arbeid i løpet av perioden.
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Vedlegg 2

Økonomirapport

Kvartalsrapport pr. 6/4-21.
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2021.17 Stortingsmelding – veien videre
Saksdokumenter:

Meld. St. 18 (2020-2021)

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning
Fredag 19. mars 2021 ble stortingsmeldingen for barne- og ungdomskultur "Oppleve, skape, dele –
Kunst og kultur for, med og av barn og unge" lansert. Meldingens kapittel "Ein styrkt kulturskole for
framtida" inneholder endel føringer og punkter som kan få direkte implikasjoner for
fylkesavdelingene i Norsk kulturskoleråd sitt videre arbeid. Arbeidsutvalget vil foreta en
gjennomgang av disse, og andre sentrale punkter fra meldingen.
Forslag til vedtak
Styret tar gjennomgang av regionale implikasjoner til orientering.

Saksliste

Side 9

2021.18 Avvikling av akkumulert egenkapital
Saksdokumenter:

Dette sakskart

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning
Arbeidsutvalget mener det kan være hensiktsmessig å benytte den akkumulerte egenkapitalen på et
kartleggings- og utviklingsarbeid knyttet til mangfoldsdimensjonen i kulturskolens kjerneaktivitet –
det som i rammeplanen omtales som kjerneprogrammet. Oslo og Vikens fylkesavdeling forholder seg
til en svært folkerik, mangfoldig region med store sosioøkonomiske forskjeller, som derfor kan danne
et godt case-grunnlag for et slikt arbeid.
Et slikt arbeid vil dertil stå seg godt mot visjonen kulturskole for alle.
Arbeidsutvalget vil redegjøre nærmere for saken på møtet, og presentere en noe mer konkret
planskisse.
Forslag til vedtak
Styret vedtar en plan for avvikling av akkumulert egenkapital.
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2021.19 Virksomhetsplan frem mot årsmøtet
Saksdokumenter:

Dette sakskart

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning
Styret vedtok en virksomhetsplan for fylkesavdelingen i 2019, og en revidert versjon i 2020 – begge
basert på den nasjonale virksomhetsplanen. Styret fikk mandat av årsmøtet 2019 til å utforme og
iverksette en regional virksomhetsplan.
Den nasjonale virksomhetsplanen, som er basert på Strategi 2020, ble prolongert frem til landstinget
2020. Ettersom årsmøtene er fylkesavdelingenes øverste organ er det derfor også naturlig at de
regionale virksomhetsplanene prolongeres frem til neste årsmøte, som finner sted høsten 2021.
Samtidig er det viktig å presisere at organisasjonen nå operer med nye styringsdokumenter (Strategi
2032), og at fylkesavdelingene derfor må ha to tanker i hodet samtidig.
Rent formelt bør styret vedta at den regionale virksomhetsplanen skal prolongeres frem til årsmøtet,
samtidig som fylkesavdelingen også skal ha et blikk på strategi 2032, og evne å mediere mellom de to
planverkene i overgangsfasen organisasjonen for tiden befinner seg i. Nåværende virksomhetsplan vil
bli gjennomgått på møtet.
Forslag til vedtak
Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken prolongerer den regionale virksomhetsplanen á mai 2020 frem til
årsmøtet høsten 2021. Eksisterende tiltak med høy relevans til strategi 2032 prioriteres høyest, i den
grad prioriteringer må foretas.
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2021.20 Saker til årsmøtet
Saksdokumenter:

Norsk kulturskoleråds vedtekter

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning
Jfr. Norsk kulturskoleråds vedtekter skal årsmøtene i fylkesavdelingene behandle en rekke faste
saker. Noen av disse, og spesielt de med strategisk betydning, bør påbegynnes nå. Dette gjelder i
særlig grad sak 6 – Årsplan som bygger på strategiplanen vedtatt av landstinget, men også sak 4 –
Saker som legges frem av styret.
Arbeidsutvalget ber styret begynne en prioritering og konkretisering av punkter til årsplan (sak 6) i lys
av strategi 2032 og nåværende virksomhetsplan, samt vurdere om det allerede på det nåværende
tidspunkt foreligger saker som bør fremstilles for årsmøtet under sak 4.
Forslag til vedtak
Styret ber arbeidsutvalget jobbe videre med årsplan, basert på de drøftinger styret har gjennomført.
Dette gjelder også eventuelle saker til årsmøtets sak 4.
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2021.21 Politisk arbeid
Saksdokumenter:

Dette sakskart

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning
Stortingsvalget til høsten nærmer seg, og Norsk kulturskoleråd jobber aktivt mot den nasjonale
ledelsen i de politiske partiene. Fylkesavdelingen bidrar løpende i dette arbeidet med ulike
virkemidler. Styreleder, styremedlem Erlend Tynning Larsen og rådgiver har jobbet endel med dette
siden forrige møte, og vil presentere dette arbeidet.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Saksliste

Side 13

2021.22 Intensjonsavtale med UiA
Saksdokumenter:

Dette sakskart

Saksbehandler:

Jens Nyland (rådgiver)

Saksutredning
Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken har inngått en intensjonsavtale med Universitetet i Agder om å
bidra i utviklingen av et nytt digitalt studium for kulturskolelærere. Bakgrunnen for dette er
fylkesavdelingens interesse av å bidra til at det utvikles relevante kompetansehevingstiltak og
utdanningstilbud for våre medlemmer. Fordi studiet blir nettbasert, er dette et tilbud som vil være
aktuelt for lærere i Oslo og Viken - selv om det er Universitetet i Agder som initierer det.
Slik det er formulert i avtalen, har fylkesavdelingen en intensjon om å:
1) bistå med å rekruttere lærere til en referansegruppe for utviklingen av studiet.
2) bidra til å kartlegge praksiseksempler i Norsk kulturskoleråd Oslo og Vikens nettverk som kan
vurderes som innholdskomponenter i studiet.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.
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