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Fylkesstyret, Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark: 

 
Leder Morten Hagevik 

Nestleder Øystein Sandtrø 
Styremedlem Cedomir Popadic 

Styremedlem Marianne B. Gärtner Ous 

Styremedlem Siri Gythfeldt 

Styremedlem Åshild N. Isaksen 

Styremedlem Maja Foss Five 

  
1. varamedlem Pia Margareta Vang 

 
 
Fra administrasjonen: 

Rådgiver Knut Øverland 

 

Forfall: 
Styremedlem Cedomir Popadic 
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2021.09 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Saksdokumenter: Innkalling og saksliste 
 
Saksbehandler:  Knut Øverland  
 

Forslag til vedtak:  Innkalling og sakliste godkjent 
 
Vedtak:  Innkalling og sakliste godkjent 
 
 

2021.10 Saker til hovedstyremøte 23.04.2021 
Saksdokumenter: Dette dokumentet og sakspapirer til hovedstyremøtet 23.04.21  
 
Saksbehandler:  Morten Hagevik og Knut Øverland 
 
Vedtak: 

1. Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark (NKVT) følger opp dialogen med 
fylkeskommunen vedrørende en koordinering av en felles talent-/fordypningssatsing i 
fylket. Det er et mål at det skal etableres et forpliktende samarbeid mellom 
kulturskolerådet regionalt, fylkeskommunen, kulturskoler, profesjonelle aktører, skoler 
og andre innen 1.1.22. Dette er i tråd med Vestfold og Telemark sin nye kulturstrategi, 
St.Mld. 18 og Rammeplan for kulturskolen.  
 

2. NKVT er positiv til at det stilles utviklingsmidler til rådighet for kulturskolene, og ber om 
at et mulig fremtidig utviklingsfond organiseres så tett opp mot den enkelte kulturskole 

https://drive.google.com/drive/folders/13-aD_yIvwnVN7Ae3b3yJuqSvxr4CO93-
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som mulig. Her vil fylkeskulturskolerådene kunne ha en viktig rolle i utforming av 
retningslinjer og tildeling.  
 

3. I oppfølgingen av St.Mld. 18 ber NKVT om at det gjennomføres en nasjonal utredning 
om kulturskolenes finansiering: Status, utfordringer og forslag til konkrete tiltak for å 
styrke kulturskolenes økonomi i den enkelte kommune.  Formålet er å nå flere elever og 
øke kvaliteten på tilbudene.  
 

4. Det er behov for at den enkelte kulturskole styrker sin kompetanse på ulike kommunale 
planer og planverktøy, både i oppfølgingen av Norsk kulturskoleråds vedtatte 
handlingsplan, og i forslag i St.Mld. 18. Norsk kulturskoleråd bes prioritere dette 
arbeidet ved at det settes av ressurser til å engasjere ett eller flere fylkeskulturskoleråd 
som i samarbeid med informasjonsavdelingen i Kulturskolerådet utvikler et enkelt 
materiell som gjøres tilgjengelig for fellesskapet. 

 

5. Styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark ber om at det blir gjennomført et   
             ekstraordinært hovedstyremøte i forkant av komitehøringen. Formålet med dette er å  
  forankre de konkrete punktene som Norsk kulturskoleråd fremmer for Familie- og  
  kulturkomiteen.  
 

Politisk arbeid frem til stortingsvalget 2021 (2021.08) 
 
Forslag til vedtak i styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark: 
De ulike representantene i styret sender innspillsbrev til sine respektive politiske kontakter 
som skal være landsmøtedeltagere på de ulike partienes landsmøter. 
 
Vedtak: 
Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark følger opp det politiske interessearbeidet i 
etterkant av Hovedstyrets vedtak i møte den 23.4. 
 

 

Kulturytring Drammen og Ungdomssamling i regi av KK-pilotprosjektet 

Forslag til vedtak i styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark: 
Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark orienterer fylkets kulturskoler og oppfordrer til 
kommunal deltagelse på konferansen. Styreleder og rådgiver deltar på konferansen for Norsk 
kulturskoleråd Vestfold og Telemark sin regning. 

Vedtak: 
Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark orienterer fylkets kulturskoler og oppfordrer til 
kommunal deltagelse på konferansen. Styreleder og rådgiver deltar på konferansen for Norsk 
kulturskoleråd Vestfold og Telemark sin regning. 
 

Arendalsuka 2021 
 
Forslag til vedtak i styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark: 
Styreleder tar med seg innspill til tematikk inn i hovedstyremøtet 23.4. 

https://www.kulturytring.no/
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Vedtak: 
Styreleder tar med seg innspill til tematikk inn i hovedstyremøtet 23.4. 
 
 
Kulturskole-tv 
 
Forslag til vedtak i styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark: 
Dette punktet tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Dette punktet tas til orientering. 
 

Fremtidens kulturskole (2021.13) 
 
Forslag til vedtak i styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark: 
Styret stiller seg bak forslaget til vedtak i saken. 

 
Vedtak: 
Styret stiller seg bak forslaget til vedtak i saken. 

 
 
Årsmøte fylker (2021.10) 
 
Forslag til vedtak i styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark: 
Styret stiller seg bak fremdriftsplanen med følgende forutsetning: 
En revisjon av rådgivers stillingsinnhold, oppgaver og ressursfordeling må foreligge innen 
utgangen av april. 
 
Vedtak: 
Styret stiller seg bak fremdriftsplanen. 
Rådgivers stillingsinnhold, oppgaver og ressursfordeling må ses i sammenheng med 
planlegging og gjennomføring av årsmøtene og Landstingets vedtak knyttet til Larsenutvalget. 
En slik vurdering bør gjøres innen 1.6.21. 
 
 

TONO/digitalisering (2021.12.3 - referatsak) 
  
Forslag til vedtak i styret i Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark: 
1.     Styret i NKVT støtter i hovedsak de tiltakene som er foreslått i notat fra Bård Hestnes. 
2.     Styret i NKVT støtter innspillet fra Agder og Viken, og ber om at administrasjonen i    
        Norsk kulturskoleråd legger frem en sak på neste styremøte som omhandler  
        Landstingets vedtak i sak 5.1.4, med forslag til konkrete tiltak. 
 
Vedtak: 
1.     Styret i NKVT støtter de tiltakene som er foreslått. 
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2.     Styret i NKVT støtter innspillet fra Agder og Viken, og ber om at administrasjonen i    
        Norsk kulturskoleråd legger frem en sak på neste styremøte som omhandler  
        Landstingets vedtak i sak 5.1.4, med forslag til konkrete tiltak. 

 
2021.11 Opprettelse av fagnettverk innenfor utvikling av lokale læreplaner  
 

Saksdokumenter: Dette dokumentet 
 
Saksbehandler:  Knut Øverland  
 
Forslag til vedtak:  
Styret vedtar fremdriftsplanen for arbeidet med opprettelsen av fagnettverk innenfor 
utvikling av lokale læreplaner. 
 

Vedtak: 
Styret kommer tilbake til saken i neste møte. 
 

 

2021.12 Oppfølging av saker i Norsk kulturskoleråd 
 
Saksdokumenter:  Dette dokumentet samt restanseliste 
  
Saksbehandler:  Morten Hagevik 
 
Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
Vedtak:  Styret tar saken til orientering. 

 

2021.13 Referat- og orienteringssaker 
 
Saksdokumenter:  Dette dokumentet 
  
Saksbehandler:   Knut Øverland  
  
Saker:   

• Valgkomitearbeidet i Vestfold og Telemark  
• Plan for bruk av egenkapital er oversendt AU/direktør 
• Årsmøtet/årsmøtekonferansen 
• GSI – arbeidet  
• Rektorslabberaser 
• Neste styremøte er 10. august  
• Rektormøte i mai  
• KulVFL 

- infowebinar: 16.04.2021 

https://drive.google.com/drive/folders/13-aD_yIvwnVN7Ae3b3yJuqSvxr4CO93-
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/introwebinar-kulvfl
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- søknadsfrist: 30.04.2021 
 

 
Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
  
 
Larvik 15.04.2021 
 
Morten Hagevik, leder 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/kulvfl-skolearet-2021-2022/kulvfl-skolearet-2021-2022/?tilbake=
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