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Tentativ 
tidsramme Innhold 

09.00 Oppstart og sak 1 

09.10 Sak 2 

09.30 Sak 3 (eksterne deltakere på skjerm) 

10.20 Pause 

10.30 Sak 4 

11.00 Lunsj 

11.30 Sak 5 

12.15 Pause 

12.25 Sak 6 

12.45 Sak 7 og oppsummering 
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2022.1 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Saksdokumenter: Se vedlagt innkalling 
 
Saksbehandler:  Jens Nyland (rådgiver) 
 

Forslag til vedtak  
Innkalling og saksliste godkjennes.  
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 Norsk kulturskoleråd 
N-7491 Trondheim 

 +47 7356 2000 tel 
 

 www.kulturskoleradet.no 

 
Oslo/07.01.21 
 
Dokumentnavn 
 
Styresekretær 

 
 
Innkalling styremøte 2022 - 01 
 
Jens Nyland, +47 908 67 963 

 

   
 

 
Styret: 
Leder Ole Thomas Evensen 
Nestleder Ingun Elvhaug 
 
Styremedlem Erlend Tynning Larsen 
Styremedlem Hannah Kvam 
Styremedlem Tove Hofstad 
 
Varamedlem Arild Rønsen 
Varamedlem Espen Rønneberg-Giertsen 
 
Administrasjonen: 
Jens Nyland, rådgiver/styresekretær 
 
Innkalling til styremøte 2022 – 01 
 

Arrangement Dato/tid Gjelder Sted 

Styremøte  
2022 – 01 

Fredag 28. januar 2022 
kl. 09.00 – 13.00 

Styremøte Møterom 202, 
Sentralen 
Øvre Slottsgate 3 
0157 Oslo 
 

 
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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2022.2 Referatsaker 
 

Saksdokumenter: Dette sakskart, https://kulturskoleradet.no/nyheter 
 
Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver), Ole Thomas Evensen (styreleder) 
   
Saksutredning 

2022.2 A) Info fra organisasjonen 
Det foregår for tiden mye spennende arbeid i organisasjonen, og nyhetssiden på 
kulturskoleradet.no gir en god oversikt over dette. I tillegg tilbyr Norsk kulturskoleråd 
nyhetsbrevet «Kulturtrøkk». Man kan tegne seg som abonnent på dette på forsiden på Norsk 
kulturskoleråds nettside.   
 

2022.2 B) Rådgivers rapport 
Rådgiver Jens Nyland har i perioden jobbet med følgende oppgaver, saker og vedtak:  
 

- Merkantilt arbeid, fakturahåndtering, styrehonorarer, sluttføring av regnskapsåret 
- Avklaringer vedrørende eksisterende koordinatorer for fagnettverk 
- Arbeid med styreseminar 
- Forberedelse av møter med Stortingsbenkene 
- Utviklingsmøter i fylkesavdelingene, blant annet tilknyttet fylkesavdelingenes 

kommunikasjonsbehov og -muligheter.  
- Medlemsinformasjon 
- Fylkesavdelingen har gjennomført ett møte i arbeidsutvalget i perioden 
- Møte om oppstart av utviklingsområdet «mangfold» 

 

2022.2 C) Økonomirapport 
2021 er historie, og fylkesavdelingen Oslo og Viken kan vise til følgende resultat:  

https://kulturskoleradet.no/nyheter


Saksliste           Side 6 

 
 
Som det fremgår av resultatrapporten, hadde fylkesavdelingen et overskudd på 94 775 
kroner i 2021. Dette overskuddet kan i stor grad forklares med koronasituasjonen, som har 
bidratt til at utgifter til fysiske samlinger og reiser har blitt redusert. Samtidig må ikke dette 
betraktes som en effektiviseringsgevinst. Fylkesavdelingen er avhengig av å bruke ressurser 
på fysiske møter og samlinger for å nå sine ambisjoner, og innsparingene må betraktes som 
midlertidige.   
 

2022.2 D) Styreleders rapport fra hovedstyret 
Styreleder Ole Thomas Evensen rapporterer fra aktuelle saker og prosesser i Norsk 
kulturskoleråds hovedstyre.  
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene, herunder rådgivers rapport, økonomirapport og styreleders rapport fra 
hovedstyret tas til orientering. 
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2022.3 Utviklingsområder og -plan 
 
Saksdokumenter: «Fordypning med mangfold» (Strategi for utvikling av 

fordypningsprogram) 
  
Saksbehandler: Jens Nyland (Rådgiver) 
  
Saksutredning  
Fylkesavdelingen skal, i tråd med vedtak på årsmøtet, jobbe med utviklingsområdene 
«mangfold», «FoU», «fordypning» og «fremtidens kulturskole». Digitalisering skal inngå og 
innlemmes i alle områdene. Som en del av dette skal det utarbeides en utviklingsplan og et 
årshjul som skal tilgjengeliggjøres for medlemmene.  
 
I første omgang ønsker arbeidsutvalget at styret skal diskutere og fastsette noen mål og 
tiltak innenfor alle utviklingsområdene. For å bistå dette arbeidet, har Rut Jorunn Rønning og 
Ragnhild Skille blitt invitert inn på møtet, som ressurspersoner for henholdsvis fordypning og 
mangfold. Rut Jorunn og Ragnhild vil redegjøre for det nasjonale strategiske arbeidet på 
disse områdene, og bidra i diskusjonen om fylkesavdelingens tilnærming. Styremedlem 
Hannah Kvam og rådgiver Jens Nyland har også hatt et møte vedrørende mangfoldstiltak, og 
vil redegjøre for dette som en del av diskusjonen. De andre utviklingsområdene vil til dels bli 
berørt i andre saker, men bør også innlemmes i en helhetlig diskusjon under denne saken.   
 
Forslag til vedtak 
Det skal utarbeides et forslag til utviklingsplan og årshjul på bakgrunn av diskusjonen. Disse 
sendes til styret for godkjenning.   

https://kulturskoleradet.no/_extension/media/8030/orig/attachment/2021%20Strategi%20Fordypning%20med%20mangfold%20-%20Hovedversjon%201.9.pdf
https://kulturskoleradet.no/_extension/media/8030/orig/attachment/2021%20Strategi%20Fordypning%20med%20mangfold%20-%20Hovedversjon%201.9.pdf
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2022.4 Møter med Stortingsbenkene 
 
Saksdokumenter:  
  
Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver)    
  
Saksutredning  
Fylkesavdelingene i Norsk kulturskoleråd er bedt om å gjennomføre møter med sine 
Stortingsbenker i løpet av våren 2022, og gjerne snarest mulig. For Norsk kulturskoleråd Oslo 
og Viken innebærer dette møter med benkene Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold. I 
møtene bes fylkesavdelingene om å ta opp saker som har betydning for kulturskolefeltet. I 
denne sammenheng er det nå et særlig fokus på en behovet for stimuleringsmidler, som 
Norsk kulturskoleråd mener er en viktig forutsetning for å virkeliggjøre ambisjonene i Meld. 
St. 18 (2020 –2021).  
 
Arbeidsutvalgets vurdering er at det også vil være viktig å belyse regionale implikasjoner og 
mulighetsrom i forbindelse med et slikt tiltak overfor stortingspolitikerne med regional 
tilknytning.  
 

Arbeidsutvalget ber styret legge en plan for gjennomføringen av disse møtene, hvor både 
det praktiske og innholdsmessige diskuteres.   
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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2022.5 FoU + faglige nettverk for kompetanseutvikling 
 
Saksdokumenter:  Dette sakskart 
  
Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver)    
  
Saksutredning  
I tråd med styrets ønske om å videreføre satsingene på faglige nettverk for 
kulturskolelærere, foreslår arbeidsutvalget å organisere fagnettverkene som en del av 
utviklingsområdet FoU. Etter utvalgets vurdering bør relevante aktører fra universitets- og 
høyskolesektoren være en aktiv part og innholdsleverandør i slike nettverk. Samtidig ønsker 
arbeidsutvalget at nettverkene også forankres i utvalgte kulturskoler med en særlig faglig 
tyngde eller satsing på det aktuelle fagområdet. Der det er hensiktsmessig, kan også 
fylkeskommunale aktører eller andre faglige institusjoner være parter i et slikt 
nettverkssamarbeid. Man bør også kunne åpne for å gå ut over regionsgrensene dersom det 
skulle vise seg å ha nytteverdi for enkelte nettverk. Modellen kan, helt enkelt, visualiseres 
slik:  
 
 

 
 
 

Arbeidsutvalgets vurdering er at en slik organiseringsmodell vil styrke dette arbeidet på flere 
måter:  

• Innhold og kompetansehevingstiltak samskapes av UH-feltet og praksisfeltet, og vil 
derfor kunne oppnå høyere kvalitet 

• Ressursbruk fordeles på flere aktører, noe som kan åpne for å etablere flere 
fagnettverk  

• det etableres tettere kontakt mellom UH og praksisfelt  
 
Videre har arbeidsutvalg gjennomgått aktuelle nettverk, og mener det kan være nyttig med 
et videreført nettverkstilbud for:  
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• Dans og teater 

• Visuell kunst 
 

I tillegg oppfordres styret til å diskutere oppstart av nettverk for følgende fagområder:  
 

• Folkemusikk 

• Animasjon 

• Datakultur 
 
Forslag til vedtak 
Fylkesavdelingen jobber videre med fagnettverk under utviklingsområdet FoU, og i tråd med 

den skisserte organiseringsmodellen.    
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2022.6 Revidering av møte- og årsplaner 
 
Saksdokumenter:   
 
Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver)    
  
Saksutredning  
I tråd med utsettelsen av styreseminaret som var planlagt gjennomført 27. – 28. januar 
2022, er det behov for å revidere styrets møte- og aktivitetsplan. Arbeidsutvalget foreslår å 
legge inn et styreseminar i tillegg til de oppsatte møtene. Arbeidsutvalget mener seminaret 
bør gjennomføres i løpet av første kvartal 2022.  
 
Forslag til vedtak 
Styreseminaret legges inn til i tillegg til eksisterende møter, og gjennomføres i løpet av første 
kvartal 2022.  
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2022.7 Eventuelt 
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