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2022.08 Godkjenning av innkalling og sakskart 

 
Saksdokumenter:  
 

Sakskart på side 2 
 
 

Saksbehandler:   

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakskart godkjennes. 

 

Saksutredning: 

Innkallinga og sakskartet er utsendt i henhold til vedtektene og møteplanen.  

 

Fra administrasjonen møter:  

Kjellaug Kornstad (rådgiver) 

 

 

2022.09 Referatsaker 
 
Saksdokumenter:  
 
 

 
Økonomirapport 1. kvartal (se neste side) 
 

Saksbehandler:  Kjellaug Kornstad (rådgiver) og Pål Jentoft Johnsen (styreleder) 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning. 

 

Saksutredning:  

Økonomirapport 1. kvartal 

 

Rådgivers rapport 

• 16. mars hadde AU heldagsmøte. Her gikk vi nærmere inn på arbeidet med det vedtatte 

utviklingsområdet «Mangfold – med spesielt fokus på det samiske og kvenske». AU tok 

utgangspunkt i arbeidet som ble gjort på styremøtet og begynte å jobbe med et skjema for 

kartlegging av hva slags arbeid som allerede gjøres i våre medlemskommuner. 

• Arbeidet med å avtale møter med Stortingsbenkene viste seg utfordrende. Gjentatte 

påminnelser på e-post samt telefon førte ikke fram, men vi fikk tilbakemelding om at det er 
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en travel tid på Stortinget. Etter avklaring med leder for Politisk sekretariat da vi ennå ikke 

hadde nådd fram før påske lar vi dette ligge i denne runden. 

• Ledelse av prosesser 1 i Tromsø har fått mange nok påmeldte, og starter opp i begynnelsen 

av mai. 

• 18. mars hadde AU møte med de to kulturskolene som fikk tildelt midler for å arrangere 

regionale kulturskolesamlinger. Her ble det også avtalt at ledersamling legges til disse 

kursdagene. 

• Rådgiver hadde noe sykefravær etter dette som gjorde at noe planlagt arbeid har blitt satt på 

vent, blant annet ferdigstilling og utsending av kartleggingsskjemaet som AU jobbet med på 

sitt heldagsmøte. 

Møter og annen representasjon 

1. mars: Møte med veileder om kommunene fra fylket som har deltatt i portefølje 3 av 

veiledningsordningen. 

8. mars: Fast månedlig møte med fylkesrådgivere i Norsk kulturskoleråd. 

11. mars: Møte om Norsk kulturskoleråds arbeid med fordypning. 

15. mars: Ansattmøte om «Fremtidens kulturskoleråd» 

16. mars: AU-møte i Tromsø. 

18. mars: Møte med AU og de to kulturskolene som skal arrangere kulturskolesamlinger. 

5. april: Fast månedlig møte med fylkesrådgivere i Norsk kulturskoleråd. 

6. april: Møte i referansegruppe for Unge talenter Nord. 

21. april: Deltakelse på Lederkonferansen «Bærekraft i ledelse», arrangert av Norsk kulturskoleråd, 

KS og Norges musikkhøgskole. 

 

Leders rapport fra siste hovedstyremøte 

Styreleder orienterer muntlig på møtet.  
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2022.10 Lokale utviklingsmidler 
 
Saksdokumenter:  
 
 

 
Utlysning av lokale utviklingsmidler skoleåret 2021-2022 (se neste side) 
 

Saksbehandler:  Kjellaug Kornstad (rådgiver) 
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Saksutredning: 
I sak 4 på årsmøtet 2021 ble det gjort følgende vedtak: 
«Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard utlyser lokale utviklingsmidler på inntil 75 000,- 
per skoleår i skoleårene 2022-2023 og 2023-2024.» 
 
Styret bes diskutere rammene for utlysningen, herunder søknadsfrist, oppnevnelse av søknadskomité 
og eventuelle tema/områder som skal prioriteres i årets søknadsrunde. Vedlagt er fjorårets 
utlysningstekst for sammenligningsgrunnlag. 
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2022.11 Utviklingsplan 
Saksdokumenter:  
 
 

La oss gjøre det sammen – Håndbok i lokal samskapende innovasjon 
 

Saksbehandler(e)  Kjellaug Kornstad (rådgiver) 
 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Saksutredning: 

På forrige styremøte ble det påbegynt en prosess for å utarbeide utviklingsplan for perioden. På det 

møtet ble utviklingsområdet «Mangfold – med spesielt fokus på det samiske og kvenske» tatt opp. 

På dette styremøtet tar styret for seg det andre vedtatte utviklingsområdet, som er «Samskaping – 

internt i kommunene og mellom kommunene». 

Styret anbefales å lese kapittel 1 av KS’ håndbok i lokal samskapende innovasjon (lenket som 

saksdokument), spesielt side 12-14. 

 

2021.12 Eventuelt 
 

https://www.ks.no/globalassets/handbok-for-samskaping.pdf

