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Tentativ 
tidsramme Dag 1 

11:00 Oppstart og sak 8 

11:10 Sak 9 

11:30 Sak 10 (Anders Rønningen deltar) 

13:00 Lunsj 

14:00 Sak 10 

16:00 Pausemat 

16:30 Sak 10 

18:00 Møtet avsluttes 

19:30 Middag 

 

Tentativ 
tidsramme Dag 2 

07:00 – 09:00 Frokost 

09:00 Oppstart 

09:10 Sak 10 

11:30 Lunsj 

12:30 Sak 11 og 12 

13:45 Oppsummering og evaluering 

14:00 Samlingen avsluttes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidebilde: Norsk kulturskoleråd, visuell kunst v/ Asker kulturskole  
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2022.8 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/25.02.22 
 
Dokumentnavn 
 
Styresekretær 

 
 
Innkalling styremøte 2022 - 02 
 
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 – 02 
 

Arrangement Dato/tid Gjelder Sted 

Styreseminar, med 
styremøte  
2022 – 02 

Mandag 21. mars kl. 11:00 til 
tirsdag 22. mars kl. 14:00 
 

Styreseminar Hotel Radio Jeløy, 
Kortbølgen 74, 
1519 Moss 

 
 

 
Faste saker til hvert møte: 
Godkjenning og innkalling av saksliste 
Referatsaker, herunder rådgivers rapport og økonomi kvartalsvis 
Eventuelt 

 
Vel møtt! 
 
Vennlig hilsen  
Jens Nyland 
Rådgiver/styresekretær  
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2022.9 Referatsaker 
 

Saksdokumenter: Dette sakskart  
 
Saksbehandler: Jens Nyland (rådgiver), Ole Thomas Evensen (styreleder) 
   
Saksutredning 
 

2022.9 A) Rådgivers rapport 
Fylkesavdelingen har i perioden jobbet med følgende oppgaver, saker og vedtak:  
 

• Utviklingsplan 

• Forberedelse av styreseminar 

• Utredninger og møter vedrørende utviklingsområdet Mangfold, herunder møte 
mellom rådgiver og styremedlem Hannah Wozene Kvam og møter i 
administrasjonen.  

• Møte med Ung kunst. Rådgiver og styreleder deltok.  

• Videre arbeid med nye nettsider og kommunikasjonskanaler for fylkesavdelingene.  

• Medlemsdialog 
 

2022.9 B) Økonomirapport 
Økonomirapport for årets første måneder viser følgende status:  
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2022.9 C) Styreleders rapport fra hovedstyret 
Styreleder Ole Thomas Evensen rapporterer fra aktuelle saker og prosesser i Norsk 
kulturskoleråds hovedstyre. Sakspapirene fra hovedstyrets møter er tilgjengelige på 
https://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene, og herunder rådgivers rapport, økonomirapport og styreleders rapport fra 
hovedstyret, tas til orientering. 
 
  

https://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret
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2022.10 Utviklingsplan 
 
Saksdokumenter: Dette sakskart. Utviklingsplan (eget dokument) fremlegges for 

behandling på selve styremøtet.  
  
Saksbehandler: Jens Nyland (Rådgiver) 
  
Saksutredning  
Prosessarbeid med utviklingsplan er et hovedanliggende på dette styremøtet, og det settes 
følgelig av mye tid. Arbeidsutvalget ber styret ta utgangspunkt i følgende tiltak og 
intensjoner for de fire utviklingsområdene: 
 

Mangfold 
Fylkesavdelingen etablerer et lederutviklingsprogram innenfor mangfoldsledelse sammen 
med ledende miljøer på dette feltet. Mangfoldssertifisering av virksomhetene kan også 
vurderes som en del av dette. Fylkesavdelingen skal delfinanisere deltakeravgifter og bidra 
til å dekke utviklingskostnader. Programmet bør kunne operasjonaliseres fra høsten 2022. 
Målgruppe er i første omgang kommunale ledere i Oslo og Viken-regionen. På sikt kan et 
nasjonalt virkefelt vurderes.  
 
Lederutviklingsprogrammet kan vurderes å gjøres delvis nettbasert/digitalt. En slik 
innretning kan bidra til at flere kan delta.  
 
Øvrige tiltak på mangfoldsområdet skal også vurderes.  
 

 

Fordypning 

Fylkesavdelingen skal bidra til at Norsk kulturskoleråds fordypningsstrategi får virkning og 
effekt i Oslo og Viken. Fylkesavdelingen skal samhandle tett med aktører som jobber med 
fordypning og talentutvikling i regionen, og bidra til at kulturskolefeltets interesser 
ivaretas i dette arbeidet. Norsk kulturskoleråds nasjonale strategi og relevante politiske 
styringsdokumenter på feltet blir retningsgivende for dette arbeidet.  
 
Fylkesavdelingen skal ta et særskilt ansvar for å styrke de mindre kommunenes muligheter 
på dette området, og rigge satsingene som på en måte som gjør dem tilgjengelige for alle 
medlemskommuner i regionen, uavhengig av beliggenhet og størrelse. Digitalisering må 
vurderes som et virkemiddel i dette henseende.  
 

 

FoU 
Fylkesavdelingen skal bidra til at de kommunale kulturskolene i regionen får anledning til å 
utvikle og erverve relevant og fremtidsrettet kompetanse. Dette skal skje gjennom 
samarbeid med, samhandling med og rådgivning mot relevante UH- og 
kompetansemiljøer, etablering og videreføring av kompetanseutviklende tilbud og 
tilrettelegging av nettverk for ledere og lærere.  
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Fylkesavdelingen skal ta et særskilt ansvar for å styrke de mindre kommunenes muligheter 
på dette området, og rigge satsingene som på en måte som gjør dem tilgjengelige alle 
medlemskommuner i regionen, uavhengig av beliggenhet og størrelse. Digitalisering må 
vurderes som et virkemiddel i dette henseende.  
 

 

Fremtidens kulturskole 
Fylkesavdelingen skal ha et spesielt fokus på fremtidens kulturskole. Dette innebærer å 
tilgjengeliggjøre funn og erfaringer fra prosjektet Fremtidens kulturskole for 
medlemskommunene. I tillegg skal fylkesavdelingen rigge sin virksomhet på en måte som 
ivaretar en optimal utvikling for regionens kulturskoler på veien mot den fremtidige 
kulturskole. Dette innebærer at alle utviklingsområdene skal ha et langsiktig perspektiv og 
at tiltak skal utvikles og gjennomføres i tråd med analyser av demografisk og 
samfunnsmessig utvikling. Fylkesavdelingen skal også jobbe for at kulturskolens 
overordnede rammevilkår og posisjon styrkes.  
 

 
Et viktig mål for møtet er å utarbeide en endelige målformuleringer og tiltakslister, og på 
bakgrunn av dette ferdigstille et plandokument. Malen for dette dokumentet blir presentert 
på selve møtet.   
 
Norsk kulturskoleråds FoU-leder Anders Rønningen vil delta i deler av prosessarbeidet.   
 
Forslag til vedtak 
Utviklingsplan for Norsk kulturskoleråd Oslo og Viken vedtas. Utviklingsplanen skal 
tilgjengeliggjøres for medlemskommunene, og tiltak og aktiviteter som retter seg mot 
medlemmene skrives inn i årshjul på nettsiden. Årshjulet oppdateres etter hvert som nye 
aktiviteter tidfestes.  
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2022.11 Interessepolitisk arbeid 
 
Saksdokumenter: Dette sakskart 
 
Saksbehandler: Jens Nyland (Rådgiver) 
  
Saksutredning  
Det har blitt gjennomført et møte i administrasjonen der strategier rundt tilnærming til 
kommende kommunestyre- og fylkestingsvalg ble drøftet. Et resultat av møtet er at Norsk 
kulturskoleråds politiske sekretariat utarbeider informasjon for utsendelse til partienes 
lokallag. Fylkesavdelingen har også gjennomført møter med to stortingsbenker, og avventer 
svar fra de resterende to benkene. Rådgiver har fulgt opp med nye henvendelser.  
 
Arbeidsutvalget ber styret diskutere hvilke interessepolitiske mål og aktiviteter 
fylkesavdelingen skal jobbe for i fortsettelsen.  
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
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2022.12 Eventuelt 
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