
   
 

   
 

Norsk kulturskoleråd 
Rogaland 

Fylkesstyremøte 2022.01 

Onsdag 26. januar 2022 kl. 09:00- 13:00 (14.00) 

SANDVIGÅ 7, Stavanger (Rogaland musikkråd) 

 

 

 

Vinterbildet er laget av Milena Marie Huse, 13 år. 
Hun er elev på Visuell billedkunst i Tysvær kulturskole 
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Tentativ tidsramme Innhold 

09:00-09:10 Velkommen ved styreleder 

09.10- 09.15 Sak 2022-01 Innkalling og sakliste 

09.15- 09.20 Sak 2022-02 Protokoll 

09.20-09.50 Sak 2022-03 Referatsaker 

09.50-11.10 
Sak 2022-04 Årsplan med 
utviklingsområder 

11.10-11:30 2022-05 Nasjonal dansekonferanse 

11.30- 12.00 Lunsj 

12.00-12.20 
2022-06 Ledersamlingene – struktur 

 

12.20-12.30 
2022-07 Møtekalender og årshjul for 
fylkeslaget 2022 

12.30-12.45 2022-08 Møte med Rogandsbenken 

12.45-12.55 2022-09 Eventuelt 

12.55-13.00 Oppsummering ved leder og takk for i dag 

  

Kl.13.00-14.00 Eventuelle arbeidsgruppemøter 
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2022.01 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Saksdokumenter:  
 

Innkalling 
Sakliste  
 

Saksbehandler:  Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver 

 

Saksutredning 

Det er lagt til én time i rombookingen etter fylkesstyremøtet, slik at arbeidsgruppemøter kan finne 

sted, enten planlagt eller ad hoc. Dette vil gjøres som en regel for de kommende fylkesstyremøtene. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken. 
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2022.02 Godkjenning av protokoll 
 

Saksdokumenter:  
 

Protokoll 2021-07 LENKE 
 

Saksbehandler:  Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver 

 

Saksutredning 

Protokoll foreligger på Norsk kulturskoleråd Rogaland sin hjemmeside, og er lenket til i saken. 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner saken. 

  

file:///C:/Users/ronnaugb/Downloads/2021%20StyremÃ¸te%207%20protokoll%2030.11.pdf
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2022.03 Referatsaker 

 
Saksdokumenter:  
 

Referatsak 1 rådgivers rapport 
Referatsak 2 styreleders rapport, bl.a. fra Hovedstyret  
Referatsak 3 regnskap pr. 15.01.2022 

 

Saksbehandler:  Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

Referatsak 1 Rådgivers rapport 

Rapporten omhandler det som ikke kommer fram i øvrige saker. 

1 Stimuleringsmidler i strategien Fordypning med mangfold. Det er etablert en prosess for fordeling 
av 12,5 mill. kroner til ulike fordypningsprosjekter i de neste to år. Det vises til nyhetssaker på 
kulturskoleradet.no, og annen informasjon sendt ut pr mail. Det ville være spennende om det kom 
opptil flere søknader fra Rogaland. Det inviteres til en rekke med webinarer for å informere om 
søknadsprosessen. 

2 Lederkonferansen 21. og 22. april har som hovedtema «Bærekraft». Konferansen blir tilgjengelig 
både som fysisk arrangement i Oslo, samtidig som det sendes digitalt. Det er også ønsket fra 
arrangørene at det innbys til regionale samlinger som er fysisk lokalt, men hvor man følger 
konferansen digitalt. Rådgiver kommer til å videresende en forespørsel til fylkets kulturskoler, om 
noen kan tenke seg å ta ansvar for/være vertskap for et slikt fysisk arrangement i Rogaland. Man 
tenker info ut til både kulturskoleledere og -eiere, andre interesserte i UH og fylke, KS og frivillige 
organisasjoner mm. 

3 Det er nylig kommet forventninger i KDs tildelingsbrev til Udir 2022 (side 18) som vil gi retning for 
Kulturskolerådets videre arbeid: 

 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/november/stotte-fra-sparebankstiftelsen-dnb
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fordypning#infoomordningen
https://www.regjeringen.no/contentassets/d7ff3b0447e446a0865cdc409d857825/tildelingsbrev-til-utdanningsdirektoratet-for-2022.pdf
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Referatsak 2 Styreleders rapport 

Presenteres i møtet 

 

 

Referatsak 3 Regnskap 

 

Forklaringer til regnskapet pr 31.12.2021 

Regnskapet for 2021 er ikke ferdig avstemt av regnskapsfører, men det er klart at 2021 dessverre går 

med et underskudd på 31 090 kroner. Budsjettet var formatert for en høyere aktivitet enn det ble i 

2021. Underskuddet må imidlertid forklares delvis med at mange utgifter kom til helt på slutten av 

året, samt at budsjetteringen av utgifter i forbindelse med årsmøtet og -konferansen kunne vært noe 

strammere.  

Det var heller ikke budsjettert med at rådgiver flyttet i kontorlokaler i Sandvigå 7, samt at 

arbeidsgiver har ønsket at rådgivers telefonutgifter kostnadsføres på Kulturskolerådet (firmaavtale 

med Telia som er felles for alle ansatte). 
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2022.04 Årsplan med utviklingsområder 
 

Saksdokumenter:  
 
Viser til sak 2021- 57 Fylkesstyre Rogaland 
Strategi 2032 
Årsmøteprotokoll Rogaland 2021, sak 6 
Svar på undersøkelse blant kulturskoleledere om utviklingsområdene 
(sendes i mail sammen med sakskartet) 
 
 
 
Saksbehandler:  Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver 

Saksutredning:  

Det vises til sak 6 fra årsmøtet i Rogalandsavdelingen. 

AU ønsker å bruke tid på forankring av og engasjement rundt årsplan-arbeidet. Det vises også til 

sentrale politiske og administrative prosesser som gir føringer for utformingen av årsplanen for 

fylkeslaget. Dette er fortsatt i støpeskjeen, men malen med kategorier er som framkommer under. 

NB Styremedlemmene bes forberede seg ved å lese svarene på tilsendte undersøkelse og 

foreslå/prioritere mellom tiltak.  

Årsplan med utviklingsområder Rogaland 2021-2023 

Forankring Utviklingsområder 

(Mål/Fokusområde) 

Tiltak Strategi Evaluering Ressurser Ansvar 

 Fordypning      

 Regional 

samhandling og 

samskaping 

     

 Mangfold      

 
Forslag til vedtak:  
1 Styret har gjennomført et gruppearbeid i møtet for å sette i gang arbeidet med å identifisere tiltak 
til fylkets årsplan. Både egne ideer og innsendte forslag tas med i arbeidet. 
 

2 Alle styremedlemmer fordeler utviklingsområdene/ tiltak seg imellom etter gruppeprosessen, slik: 
Camilla: 
Anders: 
Ragnvald: 
Guri:  

https://kulturskoleradet.no/_extension/media/7526/orig/2020%20Strategi%202032.pdf
file:///C:/Users/ronnaugb/Downloads/2021%20Ã�rsmÃ¸te%20protokoll%205.11%20(2).pdf
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Anne-Kristine: 
Torleif: 
Odd Roald: 

3 AU analyserer det som framkommer i gruppearbeidet og foreslår en prosess videre. 
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2022.05 Nasjonal konferanse i dans i Rogaland 
 
Saksdokumenter:  
Skisse til budsjett presenteres i møtet 
Utkast til samarbeidsavtale presenteres i møtet 
 

 

Saksbehandler: Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver 

 

Saksutredning 

Det vises bl.a. til fylkesstyresak 2021-45. 

Styreleder orienterer om status pr d.d. i møtet. 

Den nasjonale konferansen i dans er satt til 18.-19. oktober 2022, men arbeidet har ikke kommet så 

langt som forutsatt. Inviterte samarbeidsparter er Stavanger konserthus, UiS, Fakultet for utøvende 

kunstfag og Stavanger kulturskole. Camilla og Rønnaug har hatt hovedansvaret så langt, og vil være 

inne i prosjektet videre. Det er ønskelig med en prosjektleder fra Norsk kulturskoleråd. 

Det foreslås viktige milepæler i februar: 

Innen 15. februar: Styreleder og rådgiver avholder et møte med alle parter, for å avklare 

arrangementets muligheter for å bli realisert i høst, og gjennomgang av samarbeidsavtale og 

budsjett.  

20. februar: Dersom følgende elementer er på plass innen 20. februar, er det realistisk å gå videre i 

planleggingen av arrangementet og snarlig publisering: 

-Programkomité max 3 dansefaglige personer i tillegg til Camilla (Ansvar Camilla) 

-Skisse til program/ hovedpunkter for begge dagene (Ansvar Camilla) 

-Samarbeidsavtale med partene i Bjergsted og NKR (Ansvar Rønnaug) 

-Realistisk budsjett (Ansvar for utforming Rønnaug) 

 

Dersom avgjørelse om å gå videre med arrangementet: 

-Snarlig utlysning av konferansen og etablering av påmelding (Rønnaug og kommunikasjonsrådgiver i 

NKR) 

-Løpende kontakt med rådgiver for fordypning i NKR, Rut Jorunn Rønning, for å samkjøre arbeidet 

med konferansen med strategi for fordypning. 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar informasjonen til etterretning.  

Fylkesstyret ønsker at 20. februar skal være frist for avgjørelsen om hvorvidt konferansen skal gå på 

angitte datoer høsten 2022, eller om det må utsettes.  

Programkomiteens medlemmer honoreres ihht NKRs vedtekter.  
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2022-06 Ledersamlingene 2022 - struktur  
 
 

Saksdokumenter:  

Svar på undersøkelse blant kulturskoleledere om ledersamlingene 
(sendes i mail sammen med sakskartet) – se sak 2022-04 

Saksbehandler:  Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver 

Saksutredning: 

Ledersamlingen berammet 10. desember 2021, ble avlyst pga koronasituasjonen. I desember/januar 

har alle kulturskoleledere vært invitert til å svare på et spørreskjema. Det har kommet inn 8 svar, 

som tilsvarer ca. 1/3 av kommunene i Rogaland 

 

Temaer var  

-forslag til tiltak i sin kommune, knyttet til utviklingsmålene 

-mulighet for å delta i fagrelaterte arbeidsgrupper 

-innspill på ledersamlingenes form og innhold 

-innspill på evnt studietur for lederne høsten 2022 

 

Fylkesstyret vil ha en dialog omkring innspillene i møtet, og styremedlemmene bes lese svarene 

nøye. 

Følgende vedtak gjøres i møtet: 

1. Møtedatoer for alle 4 ledersamlinger i 2022 (Se møtekalender, sak 2022-07) 

2. Hovedtema settes for hver samling. 

3. Sted settes for hver samling. 

4. Ansvarlige for hver samling 

5. Idemyldring om interessante innfallsvinkler, foredragsholdere, arbeidsmåter. 

6. Fylkesstyret legger en plan for styrets arbeid med nettverkene i Rogaland, både geografiske 

og faglige. 

 

Forslag til vedtak:  

1 Møtedatoer i 2022 er 11. mars, 13. mai, 23. sept., 4. november. Fredager kl. 10.00-14.00 

2  

3 

4 

5 

6 
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2022.07 Møtekalender 2022 
 
Saksdokumenter:  
 
 
 

 

Saksbehandler:  Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver 

 

Saksutredning:  
Det vises til sak 2021-57 

Foreslått møtekalender for 2022 ligger vedlagt. 

 

 

 

Forslag til vedtak: Styret vedtar møtekalenderen med endringene som framkom i møtet. 
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2022-08 Møte med stortingsbenken, Rogaland  
 
 

 

Saksdokumenter:  

Saksbehandler:  Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver 

Saksutredning: 

 

Bakgrunn:   

I brev av 19.11.21 til Kunnskapsdepartementet signert styreleder Helga Pedersen og direktør Morten 

Christensen, er budskapet at Kulturskole for alle er Kulturskolerådets visjon. For at føringene og 

forventningene i Stortingsmelding 18 (2020-2021) kan realiseres, må Kulturskolerådet bli tilført nye 

80 millioner kroner i årlige, søkbare midler fra Stortingets budsjett. Operasjonaliseringen av dette 

kravet er bl.a. at fylkesstyrene forventes å be om et møte med sine respektive fylkesbenker for å 

formidle dette ønsket/behovet om stimuleringsmidler. 

Dette følges nå opp i Rogaland. 

Rådgiver sendte mail til gruppeleder Tina Bru 13. januar og bad om et møte med Rogalandsbenken. 

Det ventes svar tidlig februar på møtedato og -sted for møtet. 

Det er bedt om et møte på 30 minutter. 

1. Følgende er deltagere i delegasjonen: 

Camilla, styreleder 

Anders, nestleder 

Guri, styremedlem 

Rønnaug, rådgiver 

2. Grunnmateriale for presentasjon er utarbeidet av rådgiver, etter form fra Vestland. 

Delegasjonsmedlemmene har et arbeidsmøte eller flere for å tilpasse presentasjonen til Rogaland, 

både innholdsmessig og «fremføringsmessig.» 

3. Det gjøres plass til et kunstnerisk innslag av en tidligere, viderekommen elev i kulturskolen. 

Fylkesstyrets medlemmer foreslår navn i møtet. 

 

Forslag til vedtak:  

1 Fylkesstyret vedtar foreslåtte navn i delegasjonen.  

2 Fylkesstyret gir delegasjonsmedlemmene ansvar for utarbeidelse av presentasjonen, og ber om å få 

vist presentasjonen før møtet med Rogalandsbenken finner sted. 

3. Navn forespørres om kunstnerisk innslag i møtet. Innslaget honoreres med kr.  
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2022.09 Eventuelt 
 
Saksdokumenter:  
 

 

Saksbehandler:  Rønnaug Rummelhoff Bakke, rådgiver 

 

Saksutredning 

1. Representasjon fra styret: 

-Cutting Edge kulturskole 16.-18. februar:  

-Lederkonferansen 2022 21.-22. april:  

-Møte med Rogalandsbenken: Delegasjon: Camilla, Anders, Guri. Rønnaug (rådgiver) 

- 

 

2. Det foreslås at Årsmøte 2023 blir sak på neste møte. Det er viktig å ha et langsiktig arbeid om 

dette og evnt årsmøtekonferanse. Åpner for refleksjon og ideer neste gang. 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering 

 

https://cuttingedgekulturskole.uia.no/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2022/januar/lederkonferansen-fokuserer-baerekraft-i-ledelse

