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2022.08 Godkjenning av innkalling og sakskart 

 
Saksdokumenter:  
 

Sakskart på side 2 
Innkalling på side 4 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal 
 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakskart godkjennes. 

 

Saksutredning: 

Innkallinga og sakskartet er utsendt ihht vedtektene og møteplanen.  

 

Fra administrasjonen møter:  

Hege Ivangen-Hagedal i hele møte 

Torkel Øien, rådgiver under sak 10. 
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2022.09 Referatsaker 
 
Saksdokumenter:  
 
 

 
Her 
 

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver 
Ingvill Dalseg, fylkesstyreleder 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning. 

 

Saksutredning:  

Økonomirapport 2. kvartal 
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Foreløpig regnskap 04.04.2022 

Norsk kulturskoleråd Trøndelag får driftstilskudd 2 ganger pr år basert på GSI tall. For våren 2022 vil 

dette tilsvare kr 103 718,- hvis det baseres på tilskudd fra 2021. Inntekt 1 kvartal av driftstilskudd 

utgjør dermed kr 51 850,- mot budsjettert kr 90 600,-. Avviket på kr 38 750,- knyttes til budsjettert 

inntekt knyttet mot avlyste fagdag mars 2022.   

Personalkostnader, herunder styrehonoraret, utgjør en stor del av utgifter knyttet til 1. kvartal. 

Regnskapet ligger kr 51 640,- over budsjett, og dette skyldes etterslep av utbetalinger styrehonorar 

for 2021. 

Postene kontorkostnad, telefon, kostnader for reiser og gaver har ett avvik med underforbruk i 

forhold til budsjettert. Avvik er knyttet opp mot budsjettert kr 79 190,- i forbruk mot regnskapsført kr 

39 976,-, hvor det største avviket er på postene kontor og gaver. 

Likviditeten pr 04.04.2022 for Norsk kulturskoleråd er god. Norsk kulturskoleråd 

Trøndelagsavdelingen har driftstilskudd som dekker den negative markøren på kr 91 616,-, samt at 

avdelingen har egenkapital på kr 352 800,- frem til 2023. 

Rådgivers rapport pr 050322 

• Rådgiver har bistått fylkesstyreldere i representasjon på politiske arenaer og i media i 1. 

kvartal med faglig innhold. 

• Møte KS 31. mars - orientering om opprettelse av kulturunettverk Trøndelag på 

rådmannsnivå i regi KS 

• Forespurt samarbeid med fylkeskommunen – utarbeidelse av ny handlingsplan gjeldene 

videreføring av kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022 Balansekunst 

• Bistått medlemskommuner i utredning, planlegging og søknad om utviklingsmidler innen 

fordypning/Inkluderende kulturskole 

• Jobbet med temaet sosial bærekraft, inkludert besøk Trondheim kommunes bærekraftsenter 

• Ferdigstilling av utviklingsplan i tråd med årsmøtevedtak 2021.08 

• Veiledningsbesøk i Holtålen og Inderøy 

Leders rapport fra siste hovedstyremøte 

• Møtearkiv Hovedstyre  

• Arena Trøndelag 

• Interpellasjoner 

• Kronikker og nettverk 

• Landsmøtevedtak 

2022.10 Utviklingsplan 
Saksdokumenter:  
 
 

Fordypning  
Medvirkning - Politisk plattform  
Fremtidens kulturskole  
 

https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/hovedstyret/hovedstyrets-dokumentarkiv/filter
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fordypning
https://www.kulturskoleradet.no/_extension/media/7546/orig/2020%20Norsk%20kulturskolerads%20politiske%20plattform%2024.11.pdf
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fremtidens-kulturskole
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Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal 
 
Forslag til vedtak: 
Fylkesstyret beslutter visuell kunst som satsningsområde innenfor sitt arbeid med fordypning i 
perioden 2022 - 2023.  Satsningsområde medvirkning beslutter fylkesstyret skal innbefatte områdene 
regional utvikling, SFO og sosial bærekraft i et regionalt samhandlings perspektiv. 
 
Saksutredning: 
Sak 2022.03 fra sist styremøte 2022.01: 

Vedtak fra fylkesstyremøte 020222 

Enstemmig fylkesstyret ber AU begynne å utarbeide utviklingsplan og årshjul gjeldene 

fokusområdet fordypning i tråd med fylkesstyrets innspill. Rut Jorunn Rønning blir invitert inn 

på AU møter i dette arbeidet. 

 
Satsningsområde Fordypning:  
AU har jobbet med utviklingsplan sammen med Rut Jorunn Rønning på møte 300322. Rut Jorunn 
oppfordret AU og fylkesstyre til å identifisere et fagområde innen fordypning som satsningsområdet. 
Status på fordypningsarbeid i Trøndelag hos medlemskommunene som ett resultat av 
utviklingsmidler fra Sparebank 1 stiftelsen: 
 

• Trondheim kulturskole - tilbud om Lørdagsskole, innen alle fag til alle kulturskoler i fylket 

• Trondheim, Skaun og Melhus - folkemusikk 

• Orkland kulturskole – jobber med regionalt fordypningstilbud inne visuell kunst 

• Kulturskolene på Fosen  

• Nærøysunde - musikk 

• Steinkjer, Inderøy og Snåsa – folkemusikk og folkedans 
 

AU har drøftet tre delmål gjeldene fordypning og ber fylkesstyre om innspill på følgende delmål: 
  

1. Støtte i søknadsprosessen til «Inkluderende kulturskole». 
2. Samarbeid med relevante aktører med utvikling av fordypningstilbud 
3. Nasjonal konferanse høsten 2023 – Skal det avholdes en nasjonal konferanse og hvilken 

fagkrets skal løftes i Trøndelag som tema? 
 
AU har drøftet visuell kunst som tema for nasjonal konferanse i 2023 i Trøndelag. 
 
Følgende forslag fremlegges fylkesstyre til utviklingsplan medvirkning 2022 – 2023 
 

Utviklingsplan 2022-2023 

Visjon: Kulturskole for alle 

Utviklingsområde 1: Fordypning 

Medlemskommunene i Trøndelag ønsker å stimulere fordypning med fokus på fordypningstilbudet i 

kulturskolene i fylket og bidra til robuste kulturskoler som favner bredt hva gjelder både målgrupper 

og tilbud. 
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Delmål 1 

Bidra til å høyne kvaliteten i søknader fra kommunene til 12,5 mill. til «Inkluderende  

kulturskoler» (fordypning/Norsk kulturskoleråd)  

 

Tiltak til delmål 1 

Sende ut god og relevant informasjon til kulturskolene om ordningen 

Tilby veiledning i søknadsprosessene 

Koordinere søknadsprosessene i fylket 

 

Delmål 2 

Innlede samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd/kulturskolene og ulike andre relevante 

aktører innen fordypning 

 

Tiltak til delmål 2 

Samarbeide tett med, og koble seg opp mot, fordypningsarbeidet i Norsk kulturskoleråd. 

Opprette en bredt sammensatt referansegruppe med oppgave å koordinere, konstruere og initiere 

samarbeid med fylkeskommunen (MDD), Grunnskole (SFO), UH-sektor, interkommunale og 

regionale fordypningstilbud i vårt fylke 

Samarbeide med Trøndelag fylkeskommune om et spisset fordypningstilbud innenfor visuelle 

kunstfag 

Kartlegge relevante fagmiljøer innenfor UH-sektor i vårt fylke 

Opprette fagnettverk for lærere innen fordypning 

Kartlegge hva som finnes av fordypningstilbud (lokalt/interkommunalt) i vårt fylke 

 

Delmål 3 

National konferanse med ett fag vi ønsker å løfte spesielt i Trøndelag 
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Tiltak til delmål 3 

National konferanse for visuell kunst høsten 2023. 

Bruke kartlagt nettverk aktivt inn i konferansen 

Bruke egenkapital? 

 
Satsningsområde medvirkning: 
 
AU har drøftet regional samhandling og politisk arbeid under utviklingsmålet medvirkning.  
 

1. Sikre kulturskolen å komme inn i de ulike politiske partis program kommunalt og 
fylkeskommunalt, herunder SFO og sosial bærekraft. 

2. Dialog med regionale nettverk for å fremme og sikre økt kvalitet i medlemsservice til 
medlemskommunene 

3. Jobbe aktivt med utvidelse av nettverk og initiere samarbeid med fylkeskommunen og andre 
relevante aktører 

 

Følgende forslag fremlegges fylkesstyre til utviklingsplan medvirkning 2022 – 2023 
 

Utviklingsplan 2022-2023 

Visjon: Kulturskole for alle 

Utviklingsområde 2: Medvirkning – utvikling av regional samhandling 

Delmål 1 

Sikre at kulturskolen kommer inn i de ulike politiske programmene kommunalt og 

fylkeskommunalt gjennom nettverksbygging og synlighet på relevante arenaer 

 

Tiltak til delmål 1 

Synliggjøre det gode arbeidet som gjøres i kulturskolene gjennom dialog med politikere samt 

oppslag/kronikker i media 

Oversende forslag til formuleringer om kulturskole som kan tas inn i de politiske programmene 

Legge til rette for møtearenaer mellom Norsk kulturskoleråd, politisk skoleeier, kulturskoleledere 

og samarbeidsparter 

Invitere til rektormøter der tema er innspill, skreddersøm av arbeidet og foreta rolleavklaringer 

Bistå kulturskolene med maler og innspill i det lokale arbeidet 

Inngå et tett samarbeid med politisk sekretariat i Norsk kulturskoleråd 
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Bygge tettere relasjon og nettverk mot fylkeskommune, KS, og politiske partier 

 

Delmål 2 

Dialog med regionale nettverk for å fremme og sikre økt kvalitet i medlemsservice til 

medlemskommunene.  

 

Tiltak til delmål 2 

Samarbeide tett med, og koble seg opp mot, ledere i regionsnettverkene. 

Skape felles erfaringsdelingsarena for ledere i regionsnettverkene 1 gang pr år. 

Samarbeide med andre virksomhetsområder i Norsk kulturskoleråd for å tilby bedre 

medlemsservice, spesielt med søkelys på hvordan involvere hele medlemskommunen. 

Jobbe med nasjonale temaer og fokuspunkt: SFO, sosial bærekraft, mangfold, digital didaktikk, 

fordypning og medvirkning 

 

Delmål 3 

Jobbe aktivt med utvidelse av nettverk og initiere samarbeid med fylkeskommunen og andre 

relevante aktører 

 

2022.11 Avvikling av egenkapital 
Saksdokumenter:  
 
 

Trøndelags møtearkiv, se sakskart og protokoll årsmøte 2021  

Saksbehandler:  Hege Ivangen-Hagedal 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fylkesstyret vedtar å bruke egenkapital på kr 352 800,- til søkbare midler og en konferanse med 
fokus på x 
 
Saksutredning: 
 
Norsk kulturskoleråd Trøndelag har en egenkapital på kr 352 800,-. I 2023 tilfalle egenkapitalen 
felleskapitalen til Norsk kulturskoleråd. Årsmøtet 2021 vedtok følgende under sak 8 Budsjett for 
perioden 2022 og 2023:   
 

Vedtak: Budsjett for 2022 tas til orientering.  

https://kulturskoleradet.no/lokale-sider/trondelag/trondelag-dokumentarkiv/filter
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Årsmøtet gir det tiltredende fylkesstyre fullmakt til å legge en revidert plan for avvikling av 

egenkapital, i dialog med sentralleddet i Norsk kulturskoleråd. Årsmøtet ber videre 

tiltredende fylkesstyre og utarbeid budsjett 2023 i tråd med budsjett 2022 og nasjonale 

føringer. 

 
AU henstiller fylkesstyret om å ta stilling til hvordan egenkapitalen kan komme alle 
medlemskommunene til gode i Trøndelag med bakgrunn i årsmøte 2021 vedtak, og med forankring i 
arbeidet til Norsk kulturskoleråd i Trøndelag. AUs innspill til fylkesstyret om avvikling av egenkapital: 
 

• arrangere regional konferanse for hele medlemskommunen 

• opprette søkbare midler for medlemskommunene i Trøndelag 

• arrangere fagdager  

• Nasjonal konferanse høsten 2023 i regi av Trøndelag 

2022.12 Orienteringer - UMM 
Saksdokumenter:  
 
 

Her 
 

Saksbehandler(e)  Hege Ivangen-Hagedal 
 

Forslag til vedtak: 

Orienteringene om UMM tas til etterretning av fylkesstyre. 

UMM 
Stjørdal kulturskole har de siste årene vært arrangør for UMM i Trøndelag, men avslutter nå 
engasjementet. Fra arrangementet 2023 må det ordnes en ny arrangør, og skrives ny avtale. Rådgiver 
har vært i kontakt med to mulige arrangører. NMF stiller som teknisk arrangør med frivillige under 
hele arrangementet. Det foreligger skriftlig instruks og maler til arrangøren.  
  

2022.13 Orienteringer – Møte Stortingsbenkene 
Saksdokumenter:  
 
 

Her 
 

Saksbehandler(e) Ingvill Dalseg  
Hege Ivangen-Hagedal 

 

Forslag til vedtak: 

Orienteringene om møte med Stortingsbenkene tas til etterretning av fylkesstyre. 

Stortingsbenkene 
AU har drøftet møte med stortingsbenkene. Det blir lagt opp til møte i mai på Arena Trøndelag 

mellom AU og Trøndelagsbenkene, samt ett møte i Oslo til høsten. Norsk kulturskoleråd har laget en 
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infopakke som brukes ved møte med stortingsbenkene, samt at fylkesstyre kan ta med egne saker 

inn i møtet. 

2021.14 Eventuelt 
Ingen saker var innmeldt ved fristen, 4 uker før møtet. 


