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Gjennomføringsplan for styreseminaret/-møtet 

2022.01 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Saksdokumenter: Innkalling og saksliste 
 
Saksbehandler:  Knut Øverland  
 

Forslag til vedtak:  Innkalling og sakliste godkjennes 

 

2022.02 Prosessuelle saker 
Mål for styreseminaret: 

1. Bli bedre kjent med organisasjonen Norsk kulturskoleråd 
2. Legge et godt grunnlag for arbeidet i fylkeskulturskolerådet i denne perioden 
3. Drøfte fylkeskulturskolerådets plass og oppgaver i organisasjonen 
4. Bli bedre kjent med hverandre 

 

https://docs.google.com/document/d/1-c6YpSeCq4_SGK-xoeYUlgoQBiPy_sQs/edit?usp=sharing&ouid=109889004121443526075&rtpof=true&sd=true
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Sakene: 
* Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemarks plass og oppgaver i organisasjonen 
* Styrets arbeidsformer/-måter 
* To-årig utviklingsplan 
* Samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune 
* Politisk arbeid – møter med stortingsbenkene 
* Medlemspleie og relevans 
* Prinsipiell diskusjon rundt forvaltning av utviklingsmidler (tirsdag) 
  
Saksdokumenter: Dette dokumentet og notat fra Morten Hagevik 
 
Saksbehandler:  Morten Hagevik og Knut Øverland 
 
 

Samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune  
Det er et gjensidig ønske fra både Vestfold og Telemark fylkeskommune og Norsk kulturskoleråd 
Vestfold og Telemark om et tettere samarbeid. Årsmøtekonferansen i november 2021 var første 
konkrete tiltak. Vi drøfter: 
Hvilke muligheter ligger det i et slikt samarbeid, hva skal vi samarbeide om, og hvordan gjør vi det? 
 
Politisk arbeid – møter med stortingsbenkene 
Fra hovedstyret ligger det en forventning om at alle fylkesavdelingene skal treffe sine respektive 
fylkesbenker våren 2022.  
 

Nasjonale saker 
Det er spesielt en nasjonal sak som er satt på kartet: 
 Å innføre en årlig, søkbar pott på kr. 80 mill. for å virkeliggjøre ambisjonene i Meld.   
 St. 18 (2020 –2021).  
 

Årsaken til at beløpet er 80 millioner kroner er at dette springer ut av Landstinget 2020 der det i 
saksfremlegget viser til at midlene er knyttet til den opprinnelige rammen for kulturskoletimen 
(frem til 2013) på 75 mill. kroner. 
 

Hovedstyreleder og direktør skriver følgende om denne saken:  
 
KULTURSKOLE FOR ALLE  
– utviklingsmidler for å virkeliggjøre ambisjonene i Stortingsmelding 18 
 
I Meld. St. 18 (2020 –2021) slår et enstemmig storting fast at Kulturskole for alle er visjonen for de kommunale 
kulturskolene. Gjennom meldingen gis fremtidens kulturskoler en sentral posisjon i den lokale og regionale 
samfunnsutviklingen og -planleggingen. Kulturskolenes samfunnsoppdrag settes inn i en helhetlig kommunal 
kontekst.  

 
Meldingen stiller også store forventninger til Norsk kulturskoleråd, som den sentrale utviklingsorganisasjonen på dette 
området. Dette er forventninger kulturskolerådet vil levere på.  

 
Rundt 13% av elevene i grunnskolen har i de siste årene hatt en plass i kulturskolen. Om meldingens visjon skal nås, 
må fremtidens kulturskole nå mange nye målgrupper, det trengs nye kompetanser inn, og det må utvikles nye 
samarbeids-og undervisningsformer.  

 

https://docs.google.com/document/d/1is1VgKmVRvOrLJaDnTwzQssOdaJRVx_S/edit?usp=sharing&ouid=109889004121443526075&rtpof=true&sd=true


Side 4 

Erfaringer tilsier at slikt utviklingsarbeid i liten grad skjer av seg selv i den kommunale hverdagen. Men vi vet også at 
ønsketutvikling kan stimuleres med målrettede støtteordninger. Gjennom Kulturløftet II St prp.1 S (2009-2010) ble det 
innført søkbare utviklingsmidler til kulturskoleutvikling over statsbudsjettet. Proba samfunnsanalyse skriver i 
rapporten «Kultur får elever til å blomstre» (2013-14):  
 
 «Vi har på oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjennomført en evaluering av   
 ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud. Vi finner  
 at tilskuddet har bidratt til nyskapende virksomhet i kulturskolen, og at samarbeid   
 med andre aktører har ført til at flere elever har fått et kulturtilbud.»  

 
Å innføre en årlig, søkbar pott på kr. 80 mill. vil etter kulturskolerådets mening være en viktig forutsetning for å sette 
de kommunale kulturskolene i stand til nå stortingets og meldingens høye målsetninger. Norsk kulturskoleråd bidrar 
gjerne med å utvikle innretning og gjennomføring av en slik ordning, sammen med Udir, KS, universitets-og 
høyskolene, og andre relevante samarbeidspartnere. 

 

Regionale saker 
Hvilke regionale saker ønsker vi å løfte frem? Hva er behovene i vår region?  
 
Gjennomføring av samtalene med Stortingsbenkene 
Hvordan gjør vi dette og hvem er med?  
 

 

Prinsipiell diskusjon rundt forvaltning av utviklingsmidler jfr styrebehandlingen i desember 2021  
Flere av styremedlemmene ønsket å diskutere prinsipper rundt forvaltningen av de lokalt tildelte 
utviklingsmidlene fra Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark.  
Slik undertegnede oppfattet dette dreide det seg om følgende:  
 

• Prinsippet rundt søknaden fra Hjartdal (jaktsimulator) 
• Tydeliggjøring av kriterier i forbindelse med en eventuell neste runde med utlysning 

av utviklingsmidler  
  

Vi tar diskusjonen på styreseminaret. 
 

Forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

2022.03 Oppsummeringer fra hovedstyremøtet desember 2021   
Saksdokumenter: Ingen 
 
Saksbehandler:  Morten Hagevik og Øystein Sandtrø  
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar oppsummeringene til orientering. 
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2022.04 Økonomi - resultatrapport for 2021  

Saksdokumenter: Dette dokumentet og vedlagte resultatrapport for 2021 
  
Saksbehandler: Knut Øverland 
 
 
Saksutredning: 
Økonomirapporten for 2021 viser et solid overskudd på kr. 149.778.-. Selv om bortfallet av 
inntekter er vesentlig, så har utgiftene vært svært lave i 2021. Bortfallet av inntekt skyldes at det 
var budsjettert med en mer omfattende konferanse enn det som ble gjennomført. Nedgangen i 
utgifter skyldes hovedsakelig det samme. I tillegg har færre innleverte honorarkrav fra styrets 
medlemmer samt svært lave reiseutgifter også hatt innvirkning på resultatet. Viser forøvrig til 
vedlagte resultatrapport. 
 

Forslag til vedtak: 

Styret tar rapporten til etterretning.  

 

Porsgrunn 21.01.2022 

 

Morten Hagevik, leder 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11H7-ODSVOxF07CC8sdblwV0Kr_LZeTYN/edit?usp=sharing&ouid=109889004121443526075&rtpof=true&sd=true
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