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2020.09 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Saksdokument: Innkalling og sakliste 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Forslag til innstilling: 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

2020.10 Godkjenning av protokoll 2020-01 

Saksdokument: Protokoll 2020-01 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

  

Forslag til vedtak: 

Protokoll godkjennes. 

 

2020.11 Regnskap 2019 

Saksdokument: Regnskap 2019 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Regnskap for 2019  

Regnskapet for 2019 viser en hyggelig bunnlinje med kr. 223 416,- i overskudd. 

Utfordringen med regnskapsoversikten er at våre kontoer i budsjettet ikke stemmer med de 

kontoene som gjelder etter skattereglene. Derfor er utgifter ført på andre steder enn det årsmøtet 

har vedtatt. 

file:///C:/Users/Elink/OneDrive%20-%20Norsk%20KulturskolerÃ¥d/Documents/INNLANDET/StyremÃ¸te%20INNLANDET/2020/2020-01/2020.01%20Protokoll%20styremÃ¸te.pdf
file:///C:/Users/Elink/Documents/INNLANDET/StyremÃ¸te%20INNLANDET/2020/2020-02/Regnskap%202019.pdf
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Kommentarer: 
- I konto 6860 har vi budsjettert med kr. 211 000,-, men der er det ikke ført noe i regnskapet. 

Det er fordi utgiftene er ført andre steder i henhold til gjeldende skattesatser.  
- Styrehonoraret på kr. 38 500,- er ikke ført på 2019. Det ble gjort for sent, slik at det blir ført 

på 2020.  
- Vi har budsjettert med kr. 35 000,- til IYSO Bremen. Denne ble ikke gjennomført i fjor. 
- Utgiftene for strykeseminaret i Oppland er ført på 7700, prosjekttilskudd. 

 
Forslag til vedtak: 

Styret tar rapporten til orientering. 

 

2020.12 Styrets egenevaluering 
Saksdokument:   Styreevaluering 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Styreleder 

 

Bakgrunn: 

Ifølge styreinstruksen skal det gjennomføres en årlig egenevaluering av arbeidet i styret. 

 

Evalueringen foretas etter IGP-metoden. Hver enkelt foretar først individuell refleksjon/evaluering, 

så i en gruppe hvor alle legger fram sine synspunkter og samles om noen felles punkter, og til slutt et 

framlegg i plenum. I styret vil det være naturlig å reflektere individuelt før styremøtet, og så ta en 

gjennomgang i plenum i selve møtet. Altså en IP-modell. 

 

a) Kontinuerlig forbedring av styrearbeidet. 

- Har styret tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å gjøre gode beslutninger? 

• Har styret tilstrekkelig med møtepunkter og møtetid? 

• Får det enkelte styremedlem benyttet sin kompetanse? 

• Er det «takhøyde» nok i styret til at alle føler at de kan ytre sine synspunkter og meninger? 

• Er styrevedtakene entydige og uten rom for tolkning i ettertid? 

• Hvordan fungerer infoflyt mellom AU og styret? 

 

b) Avdekke sterke og svake sider  

• Hva er det sittende styrets sterke sider? 

• Hva er det sittende styrets svake sider? 

 

c) Gi grunnlag for forbedringstiltak  

• Hvilke forbedringstiltak kan innføres som vil bidra til å heve kvaliteten på styrets arbeid? 

• Hvordan kan jeg evt. bidra til forbedring? 

 

d) Styreleders ansvar 
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• Får styreleder utnyttet det enkelte medlems kompetanse til det beste for kulturskolerådets 

politiske arbeid? 

Vedlegg: Styreevaluering 

Forslag til vedtak: 

Styret tar evalueringen til orientering 

2020.13 Rådgivers rapport 

Saksdokument:   

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 Oppfølging av Virksomhetsplanens pkt. 1.1.1.3 b):   

Kommunebesøk Skjåk og Lom.  
Møtet ble holdt 25. februar 2020. På grunn av et snøras gikk ikke møtet som planlagt.  
Deltagere fra Skjåk:  

• Oddrun Kvalheim, rektor 

• Edel Kveen, Ordfører 

• Unnvald Bakke, kommunalsjef for oppvekst og utdanning 
Fra Lom:  

• Trond Byre – Haakensen, Konstituert administrasjonssjef  

• Marit Sletten, Varaordfører 

• Herdis Kvamme Repp, Rådgiver 
  
På grunn av et snøras gikk ikke møtet som planlagt, så deltagerne fra Skjåk måtte delta på nett. 

Agenda for dagen ble derfor litt «amputert», men i hovedsak ble disse sakene diskutert: 
• Eierskap 
• Synlighet 
• Samarbeidsarenaer og nettverk 
• Rektor 

 
Hvordan kan kommunene unngå at rektor driver kulturskoleutviklingen alene?  
Kulturskolen i det politiske planverket. Lom har ikke kommunale planer for kulturskolen, men ønsker å få gjort 
noe med dette. Planstrategi settes våren-20. 
Nytt møte 20. mai 2020. 
 

Oppfølging av Virksomhetsplanens pkt. 2.1.2.4. d):  

Informasjon: 
 
Det er sendt ut en informasjon til kulturskolene angående endring i hvilke faglige tiltak styret kommer til å 
støtte. 
Derimot er det meldt et ønske om tilbakemelding fra kommunene på hva de ønsker av faglig påfyll på både 
leder- og lærernivå. Disse tilbakemeldingene vil være førende for hva vi skal ha oppe som tema.  
Denne informasjonen ble sendt ut 13.03.20 med frist 23. mars på tilbakemelding. 

 

Først litt informasjon angående høsten;  

1. Strykeseminar: 



 
 

Sakskart                                                                                                                                                         Side 6 

Tidligere er har det vært en «tradisjon» med strykeseminar i begge fylker. Med det nye fylket 

er det gjort noen nye tanker. Norsk kulturskoleråd Innlandet ønsker nå å legge fokuset også 

på andre kunstarter og temaer, så strykseminarene vil ikke bli støttet som tidligere fra oss. Vi 

har lagt inn en søknad til Innlandet fylkeskommune om andre prosjekter. Dette har vi ennå 

ikke fått svar på, så vi kan derfor ikke si noe om hva dette vil bli.  

 
2. Faglig påfyll: 

Styret ønsker en tilbakemelding på hva dere trenger og ønsker av faglig påfyll, dette både på 

leder- og lærernivå. Dette vil være førende for hva vi skal ha oppe som tema og bruke de få 

midlene vi har til kompetanseheving. 

Send meg derfor gjerne en epost med korte punkter og gjerne også forslag på navn, steder 

o.l. som kan være aktuelle å kontakte i den forbindelse.   

3. Møte med Stortingspolitikerne fra Innlandet fylke: 
Norsk kulturskoleråd utarbeider som dere vet, en politisk plattform. I forbindelse med det 

politiske arbeidet, skal styrene i fylkene ha et møte med stortingsbenken i sitt fylke. Sakene 

som skal tas opp er  

1. Regjeringens strategi for styrking av de praktisk- estetiske fagene 
2. Opprettelsen av et kulturskolefond 
3. En egen sak fra fylket. Og der kommer dere inn i bildet; 

Kan du sende meg noen punkter på dette? 

 

Hva kjennetegner kulturskolen i Innlandet?  

- Utfordringer 
- Muligheter 
- Andre ting? 

 

Ny Opplæringslov  - til høring 

Ny Opplæringslov, NOU 2019:23, er ute på høring.  

42.5.4 Utvalgets forslag 

Utvalget foreslår 
at bestemmelsen om musikk- og kulturskoletilbud flyttes fra opplæringsloven til kulturlova 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-

23/id2682434/?q=kulturskole&ch=7#match_46 

Norsk kulturskoleråd sentralt utarbeider en felles høringsuttalelse. Innspillet fra Trøndelag er at 

rektorene gjerne kan gjøre det til sitt eget og spille det inn i kommunens høringssvar. 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/?q=kulturskole&ch=7#match_46
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/?q=kulturskole&ch=7#match_46
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Politisk og strategisk dagsorden 

2020.14 Møte med Stortingsbenkene 

Saksdokument:  Vedlegg Politisk sekretariat 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Bakgrunn: Fra styremøte 2020-01: 

Innen sommeren 2020 skal Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger til sammen ha gjennomført minst 
ett møte med hver stortingsbenk. 

Fokus i Norsk kulturskoleråd frem til sommeren 2020  
1) Strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang»  
2) Kulturskolefondet (s 53) 
3) Sak fra fylket  

 

Norsk kulturskoleråd Innlandet forbereder i forkant av møtet en sak som er relevant fra Innlandet. 

Det vises til informasjon fra rådgivers rapport angående epost til fylkets kulturskoleledere. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

2020.15 Politisk plattform 
Saksdokument:  Vedtak fra kommunene 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

 

Bakgrunn: 

Virksomhetsplanens pkt. 1.1.1.5 Arbeide med politisk plattform for Norsk kulturskoleråd – jf. vedtak i 

Sak LS 2018.06 H. 

Norsk kulturskoleråds politiske plattform er sendt ut til kommunene med et ønske om en 

høringsuttalelse i form av et politisk vedtak. Disse kommunene har sendt en uttalelse; 

- Alvdal kommune 

- Nord-Aurdal kommune 

- Skjåk kommune 

Vedtakene ligger som vedlegg 

file:///C:/Users/Elink/Documents/INNLANDET/StyremÃ¸te%20INNLANDET/2020/2020-02/HÃ¸yringsutkast%20politisk%20plattform%20utsend%20151119.pdf
file:///C:/Users/Elink/Downloads/2019%20Sakskart%202019-1%2028.-29.3.pdf
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Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

2020.16 Politisk forankring i kommunens planverk 
Saksdokument:  En oversikt over Innlandets kommuner 

Saksordfører: Styreleder 

Saksbehandler: Rådgiver 

Bakgrunn: 

Som et ledd i å styrke den politiske plankompetansen hos kulturskolelederne i Innlandet, har vi sendt ut en 

oppgave til de regionale teamene. Dette gikk på å finne ut  

Hva står det om kulturskolen i kommunens 

- Kommuneplanen 

- Handlingsprogram / økonomiplan 

- Kommunedelplan 

- Andre planer 

 

35 kommuner har svart. 

Oversikten over svarene ligger vedlagt. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

2020.17 Landsstyret 2020 og Landstinget 2020 
Landsstyret i Norsk kulturskoleråd består av fylkes- og nestlederne i tillegg til sentralstyret. 

Møtene holdes årlig i juni, denne gangen oppsatt 11. – 12. juni.  

Frist for innsending av saker til både Landsstyret og Landstinget er 15. april.  

I henhold til vedtektene er det landsstyret som skal legge frem disse - paragraf 3.1.2 kulepunkt 4: 

• Saker som fylkes-/regionavdelingene ønsker å ta opp på landstinget, skal være 

landsstyret i hende senest 15. april samme år som landstinget blir holdt 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

file:///C:/Users/Elink/OneDrive%20-%20Norsk%20KulturskolerÃ¥d/Documents/INNLANDET/Regionale%20team/Oversikt%20over%20politisk%20forankring.pdf
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2020.18 Eventuelt 
 

Saksdokument:  

Saksordfører:  

Saksbehandler:  

 

Forslag til vedtak: 

 

 


