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Til stede fra hovedstyret:  
Leder    Helga Pedersen  
Nestleder   Terje Lindberg  
Oslo og Viken, og medlem AU Ole Thomas Evensen  
Agder    Inger Margrethe Stoveland  
Vestfold og Telemark  Morten Hagevik  
Innlandet   Jertru Torsdotter Stallvik  
Rogaland   Camilla Christiane Nordhagen  
Vestland   Rune Bakervik   
Møre og Romsdal  Julianne Hauge  
Trøndelag   Ingvill Dalseg  
Nordland   Ole Bøhlerengen (nestleder i Nordland, og vara for Veronica Vangen 

Evensen) 
Troms, Finnmark og Svalbard Pål Jentoft Johnsen  
Ansattvalgt   Anders Rønningen  
 
 
 

Fra administrasjonen:  
• Morten Christiansen, direktør  
• Lars Emil Johannessen, politisk sekretariat  
• Ole Jakob Nedrebø, styresekretær 
• Hege Ivangen-Hagedal (saksbehandler i sak 9) 
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2022.07 Godkjenning av innkalling og sakskart 
  
  

Forslag til vedtak: 

Innkalling og sakskart godkjennes. 

 

Forlaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

2022.08 Referatsaker 
1. Økonomirapport pr. 1. kvartal 2022 

2. Direktørens rapport 
 
 

 

  

Forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning. 

 

Forlaget ble enstemmig vedtatt. 
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2022.09 Kulturskolen som verktøy for økt sosial bærekraft 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedstyret ber administrasjonen igangsette en utredning om hvordan det kan jobbes med sosial 

bærekraft i Norsk kulturskoleråd og på kulturskolefeltet fremover.  

Hovedstyret ber administrasjonen foreta en kartlegging på ledernivå i de kommunale kulturskoler for 

å utarbeide et kunnskapsgrunnlag innenfor følgende tema: 

• På hvilken måte er kulturskolen en del av kommunens arbeid med bærekraft?  

• Hvordan ivaretar kulturskolen brukere med funksjonsnedsettelser? 

Bærekraft, inkludert innhentet kunnskapsgrunnlag, settes opp på hovedstyremøtet før jul 2022.  

 

Alternativt forslag fra Terje Lindberg og Ingvill Dalseg: 
Norsk kulturskoleråd skal igangsette en prosess for å konkretisere bærekraftstrategien i tråd med 
strategi 2032. 
 
Administrasjonen utreder metode og innretning og legger frem ny sak for hovedstyre. 
Administrasjonen bes i saken redegjøre for hvilke bærekraftsmål vi leverer på i dag og innhente noen 
eksempler på disse fra kulturskolefeltet.   
Saken skal også tydeliggjøre hvilke mål kulturskolerådet skal jobbe for å nå mot 2032. 
 

Det alternative forlaget ble enstemmig vedtatt. 
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2022.10 Strategi for mangfold, inkludering og innenforskap 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedstyret vedtar at Kulturskole for alle – Norsk kulturskoleråds strategi for mangfold, inkludering 

og innenforskap legges til grunn for arbeid med mangfold og inkludering i organisasjonen. 

Hovedstyret ber om at strategien sees i sammenheng med, og eventuelt inkorporeres i, arbeidet med 

fremtidens kulturskole og veiledningsarbeidet for øvrig. 

 

Endringsforslag fra Morten Hagevik i setning nr. 2: 

Hovedstyret ber om at strategien sees i sammenheng med arbeidet med fremtidens kulturskole. 

 

Første setning ble enstemmig vedtatt. Endringsforslaget i setning nr. 2 ble vedtatt med 8 stemmer 

mot 5 stemmer.  

 

 
 
 
 
 
 

2022.11 Kulturskolerådets forhold til Fritidserklæringen   
 

Forslag til vedtak: 

Hovedstyret ber administrasjonen starte arbeidet med å inkludere Norsk kulturskoleråd som partner 

i Fritidserklæringen. 

 
Forlaget ble enstemmig vedtatt. 
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2022.12 Innspill til partienes programmer, valg 2023 
 

Forslag til vedtak: 

De to dokumentene «Forslag til programtekster om kulturskolen, til fylkes- og kommunevalget» 

sendes de politiske partienes fylkes- og kommunelag, samt partienes stortingsgrupper. De følges opp 

med politiske samtaler i tiden frem mot valget i 2023. 

 

 

Endringsforslag fra Ingvill Dalseg 

De to dokumentene «Forslag til programtekster om kulturskolen, til fylkes- og kommunevalget» 

sendes de politiske partienes fylkessekretærer, som videresender til fylkes- og kommunelag, samt 

partienes stortingsgrupper. De (Brevene) følges opp med politiske samtaler i tiden frem mot valget i 

2023. 

Dette forslaget ble senere trukket. 

 

 

Endringsforslag fra Helga Pedersen 

De to dokumentene «Forslag til programtekster om kulturskolen, til fylkes- og kommunevalget» 

sendes de politiske partienes fylkes- og kommunelag fra fylkesleddet i kulturskolerådet til partienes 

sentrale partikontorer. Dokumentene følges opp med politiske samtaler i tiden frem mot valget i 

2023, lokalt, regionalt og nasjonalt. AU sluttfører arbeidet med dokumentene. 

 

 

Endringsforslaget fra Helga Pedersen ble enstemmig vedtatt. 

 

2022.13 Orienteringer  

1. Respons på hovedbudskapet om utviklingsmidler i møte med stortingsbenkene 

2. AMUs årsrapport 2021 

3. Arendalsuka 2022 

  

Forslag til vedtak: 

Orienteringene tas til etterretning. 

 
Forlaget ble enstemmig vedtatt. 

 

2021.14 Eventuelt 
Ingen saker. 


