
   
 

   
 

 

 

 

 

Protokoll hovedstyremøte 4 – 2021, den 2. og 3. desember 

på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 

 

 

 

Hovedstyret 3. desember 2021 

F.v.: Jertru Torsdotter Stallvik – Innlandet, Inger Margrethe Stoveland – Agder, Anders Rønningen – 

ansattes repr., Camilla Christiane Nordhagen – Rogaland, Pål Jentoft Johnsen – Troms, Finnmark og 

Svalbard, Terje Lindberg – nestleder, Jakob Bjelland – Vestland, Veronica Vangen Evensen – 

Nordland, Ingvill Dalseg – Trøndelag, Helga Pedersen – leder, Julianne Hauge – Møre og Romsdal, 

Morten Hagevik – Vestfold og Telemark, Ole Thomas Evensen – Oslo og Viken. 
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2021.19 Godkjenning av innkalling og sakskart 
 

Vedtak: 
Innkalling og sakskart ble enstemmig godkjent. 

- For Vestfold og Telemark møtte nestleder Øystein Sandtrø på dag, og leder Morten Hagevik 

på dag 2.  

- Ingvill Dalseg, Trøndelag, deltok fra kl. 1345 på dag 1, pga. seint fly. 

- Fra administrasjonen deltok også Egil Hofsli og Jens Nyland på deler av dag 2. 
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2021.20 Referatsaker 
Økonomirapport etter 3. kvartal 2021 

Direktørens rapport 

 

Vedtak: 
Referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning.  
 
Følgende tillegg forslått av Helga Pedersen, ble enstemmig vedtatt: 
Hovedstyret har et nettmøte 17.12.21. kl. 0900 – 1030 for å diskutere kulturskolerådets 
høringsuttalelse til ny opplæringslov. Utkastet sendes ut den 15.12.21.  
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2021.21 Styreinstruks, møteplan for 2022 – 2024, og oppstart i de nye 

fylkesstyrene 
 
Forslag til vedtak: 
1. Fremlagte styreinstrukser for hovedstyret og fylkesstyrene gjøres gjeldende fra 3.12.21. 
2. Møteplanen for hovedstyret og dets AU frem til fylkesårsmøtene i 2023 vedtas. 
3. Oppstart av de nye fylkesstyrene gjennomføres som skissert. 
 
 
 
Følgende endringer ble fremmet av Ole Thomas Evensen, Oslo og Viken: 
a. Vedk. Hovedstyrets instruks: pkt. 1 endres slik: 

- Overskrift endres til «Hovedstyrets arbeid tar utgangspunkt i vedtektenes paragraf § 3.2.2»  

- Resten av teksten tas bort fordi den er kopi fra vedtektene. 

 

b. Vedk. fylkesstyrenes instruks:  

Pkt. 1 endres slik: 

- Overskrift endres til «Fylkesstyrenes arbeid tar utgangspunkt i vedtektenes paragraf § 3.4.1» 

- Resten av teksten tas bort fordi den er kopi fra vedtektene. 

Pkt. 2, under faste saker får 2. linje et tillegg (tilført her i kursiv):  
«Referatsaker, herunder rådgivers rapport, økonomi kvartalsvis og leders rapport fra 

hovedstyremøte.» 

c. Møteplanen for 1. kvartal 2022 blir oppdatert ihht. drøftingene. 

 

d. Oppstartsseminar for fylkesstyrene som halvdags nettmøte 20.1.20 tilbys alle styre- og 

varamedlemmer, ikke bare AU i fylkene. 

 

Leder Helga Pedersen foreslo følgende tillegg til overskriften i hovedstyrets pkt. 1: «…, og 

behandler saker av politisk karakter» 

 

Vedtak:  
Punktene 1 – 3, med alle de forslåtte endringene ble enstemmig vedtatt og gjelder fra 3.12.21. 

Oppdaterte instrukser og møteplan blir gjort tilgjengelig på nettsiden. 
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2021.22 Budsjett 2022 
 
Vedtak: 
Norsk kulturskoleråds hovedstyre vedtok enstemmig det fremlagte budsjettet for 2022. 
 

 

2021.23 EUs kulturhovedstad 2024 er Bodø – hva gjør kulturskolerådet? 
 

Enstemmig vedtak: 

Administrasjonen bes komme tilbake til hovedstyret med et forslag til hvilke aktiviteter som er 

aktuelle og relevante for kulturskolerådet å arrangere, medarrangere eller delta på i løpet av 2024 

når Bodø er EUs kulturhovedstad, under vignetten ARTICulation. Dette inkluderer å undersøke om vi 

kan legge Landstinget der, i oktober 2024. De to fylkesavdelingene i Nord- Norge inkluderes i 

arbeidet. 

 

 

2021.24 Sak fra årsmøtet i Oslo og Viken 
 
«Kontingentmodell, driftstilskudd og rådgiverressurs» 
 
Forslag til vedtak: 

Et enstemmig hovedstyre ber om at administrasjonen gjennomgår og konsekvensutreder 

utfordringer og muligheter i de ulike elementene knyttet til både medlemskontingent fra 

kommunene og den helhetlige ressursfordelingen mellom de ulike funksjonsområdene i Norsk 

kulturskoleråd, inkludert fylkesavdelingene, og legger dette frem for Landstinget 2024. 

 

Tilleggsforslag i siste linjen for å klargjøre prosessen, fra styresekretær: «…, og legger dette frem for 

hovedstyret før Landstinget 2024. 

 

Forslag til vedtak med tillegget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

https://bodo2024.no/
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2021.25 Sak fra fylkesstyret i Troms, Finnmark og Svalbard 
 

«Sak om utredning av friplasser, til hovedstyret»  

Enstemmig vedtak: 

Norsk kulturskoleråd utarbeider en oversikt over gode eksempler på hvordan kommuner forholder 

seg til friplassordninger i kulturskolen. Denne gjøres tilgjengelig for medlemmene på nettsiden vår. 

 

2021.26 Innspill fra kontrollkomiteen  
 

«Om praksis rundt protokollføring.» 

 

Enstemmig vedtatt svar til kontrollkomiteen: 

1. Norsk kulturskoleråd skal ifølge vedtektene føre vedtaksprotokoll. Saksutredninger og forslag til 

vedtak finnes i sakskartet. Men vi ser at vi kan forbedre praksisen med å føre opp endrings/-

tilleggsforslag, samt å notere hvorvidt vedtakene er enstemmige, ev. hvem som har stemt mot 

(f.eks. slik som i sak 2021.11).  

 

2. Kontrollkomiteen peker helt riktig på at formuleringen i regelverket ikke er helt i samsvar med 

vedtaket fra Landstinget. Dette er noe administrasjonen beklager. Vi vil rette opp feilen, og legge 

det korrigerte dokumentet ut på nettsiden vår. 

 

2021.27 Orienteringer 

Om Arendalsuka 2021 og 2022.  

Arbeidet med utviklingsmidler, frem mot statsbudsjett for 2023. 

Årsrapport funksjonsområdet Digital utvikling, inkl. info om ressursside om rettigheter.  

 

Vedtak: 
Orienteringene ble enstemmig tatt til etterretning. 
 

2021.28 Eventuelt 
Ingen saker innmeldt ved fristen, som er 4 uker før møtet. 

Helga Pedersen orienterte om møtet med KDs statssekretær Kristina Torbergsen onsdag 1.12. I 

tillegg til at de snakket om innføring av utviklingsmidler ble det vektlagt at kulturskolene nå må se 

hvilke muligheter som ligger i at det fra høsten 2022 innføres 12 gratis SFO-timer som kommunene 

skal fylle med innhold. 


