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Forord
Møre og Romsdal musikkråd har i hele styreperioden fra april 2020 til mars 2022 hatt
utfordringer knytt til koronapandemien. Konsekvensene av denne situasjonen er for oss, i likhet
med alle andre organisasjoner og samfunnsområder, at dialog og møteplasser i hovedsak har
vært basert på digitale plattformer, at det har medført reduksjon eller bortfall av diverse
aktiviteter og at den økonomiske situasjonen har blitt noe strammere.
Likevel kan vi oppsummere med at Møre og Romsdal musikkråd har kommet gjennom 2årsperioden uten at det har oppstått noen krisesituasjon når det gjelder økonomien. Det vises
her til regnskapet, balanserapporten og revisors beretning. Styreleder vil dog understreke at
egenkapitalen ikke er stor nok til å tåle en eventuell overraskende negativ situasjon av et visst
omfang. Vi burde trolig hatt ca. 1 million kr. i disponibel egenkapital for å takle denne type
utfordringer, eller for eventuelt å kunne være litt “framoverlent” og satse på nye tiltak uten at
finansieringen er 100% sikra på forhånd.
I styreperioden det nå rapporteres på har vi bl.a. fått avklart personalsituasjonen ved
fylkesmusikkrådet sitt kontor. Fra 1. juli 2021 er Jonas Høgseth tilsatt fast i 80% stilling som
daglig leder og Joacim Orvik tilsatt fast i 60% stilling som rådgiver. Dette er naturligvis en positiv
avklaring både for våre to medarbeidere og for musikkrådet som organisasjon. På vegne av
styret rettes en takk til de to ansatte for ryddig og konstruktivt samarbeide i perioden med
konstitusjon i stillingene, dvs. fra 1/5-2020 til 1/7-2021.
Et av de viktige innsatsområdene, som vi ikke har kommet i gang med pga. pandemien, er møter
med de lokale musikkorganisasjonene og kommunene om revitalisering av lokale musikkråd og
oppstart av nye musikkråd, alternativt kulturråd slik som det for eksempel er organisert i
Ålesund kommune. Vi har for få lokale musikkråd (ev. kulturråd) i Møre og Romsdal. Min
mening er at både de lokale organisasjonene og kommunene trenger et slikt rådsorgan. Det er
imidlertid fylkesmusikkrådet i samarbeid med lokalleddet av sine medlemsorganisasjoner (kor,
korps, orkester osv.) som må ta ansvar for mobilisering og etablering av rådsorgan.
Kommunene, representert ved kultursjef eller tilsvarende stillinger, bør vi i tillegg kunne forvente
utviser engasjement og interesse for å få på plass musikk- eller kulturråd i sin kommune.
Som styreleder de siste to årene rettes det en stor takk til alle aktørene og samarbeidspartene i
musikkrådsfellesskapet nasjonalt, regionalt og lokalt. En ekstra takk rettes til vår viktigste
offentlige bidragsyter når det gjelder tilskudd, Møre og Romsdal fylkeskommune, som gir
driftstilskudd både til fylkesmusikkrådet og tilskudd til voksenopplæring / studiearbeid i de
frivillige organisasjonene.
Jeg håper vi kan se framover til normalisert eller økt aktivitet uten koronarestriksjoner, og
ønsker lykke til med årsmøtet i 2022

Med vennlig musikkrådshilsen

Nils-Gunnar Solli
Styreleder
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1.

Oppsummering

2020/2021 har vært et utfordrende periode for Møre og Romsdal musikkråd med Covid-19 som har forårsaket
store begrensninger for aktivitet i musikklivet. Smittevern, begrenset tilgang til lokaler, avlyste konserter og
fremskyndet digitalisering av kommunikasjon har preget perioden. På tross av dette har det vært god aktivitet
og Møre og Romsdal musikkråd har oppfylt sin rolle og oppgaver for det frivillige musikklivet.
Musikkrådet har i perioden vært driftet på 1,4 årsverk.

Prioriterte områder for perioden 2020/2021:
1.

Jobbe for å opprettholde forsvarlig musikkaktivitet for medlemmer under covid-19
o MRM skal være en støttespiller og formidle relevant info til medlemmer gjennom
direktekontakt, nettsider og sosiale medier
o MRM skal jobbe for at medlemmer få tilgang til lokaler i sin kommune i samarbeid med
lokale musikkråd
o MRM skal være aktiv i nasjonale og regionale undersøkelser

2.

Gode lokaler for musikklivet
o MRM skal jobbe aktivt med lokaler som benyttes til musikkformål gjennom å formidle
kunnskap og være rådgivende for medlemmer og det offentlige gjennom dialog, medier
og konferanser
o MRM skal tilby akustikkmåling for kommuner og medlemmer i fylket
o MRM skal formidle relevante offentlige støtteordninger til medlemmer og kommuner

3.

Voksenopplæring
o MRM skal rekruttere nye medlemmer og veilede medlemmene og kursarrangører i
søkeprosessen
o MRM skal saksbehandle voksenopplæringstilskudd for Musikkens studieforbund
o MRM skal jobbe med implementering av ny søknadsportal for kursansvarlig

«Musikklivet er en viktig del av limet i lokalsamfunnet for hele fylket og bidrar til trivsel,
kulturopplevelser, engasjement, felleskap, inkludering, samt kulturell og demokratisk innsikt.Vi er
avhengig av politikernes forståelse for det bidraget lag og organisasjonene gir tilbake til
lokalsamfunnet. Men vi kjenner også på at det er en større kamp om de offentlige midlene.Synlighet
blir stadig viktigere!»
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2. Organisasjonen
Møre og Romsdal musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikklivet i Møre
og Romsdal. Møre og Romsdal musikkråd er fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens
studieforbund.
Våre oppgaver er å:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom
kontakt med offentlige myndigheter på alle plan.
Formidle voksenopplæringstilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund,
organisert gjennom 3000 aktive musikkutøvere i mer enn 300 lag innen kor, korps, orkester,
folkemusikk, trekkspillklubber, storband, rockegrupper mm.
Arbeide for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene
Være fylkesledd for Musikkens studieforbund, formidle voksenopplæringstilskudd til
musikktiltak i fylket.
Være fylkesleddet av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, informere musikklivet
om aktuelle tilskuddsordninger, og være kontaktledd i Møre og Romsdal for de statlige
støtteordningene FRIFOND og KOMP.
Fokus på medlemsservice.
Tilby kurs og opplæring i musikk og andre aktuelle emner
Arbeide for bedre musikkopplæring gjennom samarbeid med grunnskolen, musikkskolene og
fritidsmusikklivet
Være det lokale musikklivets nærmeste kontakt med politikere og offentlige
administrasjoner på kultur i fylke.
Arbeide for å styrke de lokale musikkrådene i fylket

MUSIKKLIVETS ORGANISERINGE
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3. Tillitsvalgte, komiteer, utvalg.
Styret i Møre og Romsdal musikkråd velges på årsmøte hvert annet år. Styret har i perioden blitt
justert med at Mads Visnes gikk inn som fast styremedlem i januar 2021 for Rune Jostein Eide
grunnet flytting til annet fylke.
Funksjon:
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Navn:
Nils-Gunnar Solli
Rune Jostein Eide
Johild Kosberg Bredin
Sølvi Kjærtun Alnes
Marius Berglund

Organisasjon:
Norges Musikkorps Forbund

1.varamedl.:
2.varamedl.:
3.varamedl.:

Mads Visnes
Hanne Moldver Salthammer
Ragnhild Helseth

Bandorg
FolkOrg

Funksjon:
Leder:
Medlem:

Navn:
Stein Åge Sørlie
Hilde Johanne Svendsen

Organisasjon:
Kr.sund. musikkråd
Norske trekkspilleres landsforbund/Rauma

Medlem:
Vara:

Hege Haugen
Robert Skeid

Vestnes kulturskole
BandOrg M&R

Revisor:

Romsdal Revisjon AS

Ålesund kulturråd
Norske trekkspilleres landsforbund

Valgkomite:

Styremøter / styretes arbeid i perioden
I perioden 2020/2021 har det blitt avholdt 14 styremøter og 50 saker har blitt behandlet.
Sakene har omfattet alt fra administrative/organisasjonssaker, handlingsprogram, politiske saker og
prosjekter/tiltak. Styremøtene har i vært lagt til musikkrådets kontorer i Molde når dette har vært
mulig. En del av møtene har ble gjennomført digitalt grunnet koronasituasjonen. Styret og
administrasjonen har også deltatt på diverse konferanser/møter i perioden.

4. Administrasjonen:
Møre og Romsdal musikkråd har i 2020 hatt disse ansatt:

Else Marie Outzen
Daglig leder (100%)
Frem til 1.mai 2020

Jonas Høgseth
Konstituert daglig leder i 80% fra
1.mai 2020, fast ansatt som daglig
leder i 80% fra 01. juli 2021

Joachim Orvik
Konstituert konsulent i 40% fra
1.mai 2020, fast ansatt som
rådgiver i 60% fra 01. juli 2021

Den faste bemanningen i administrasjonen har frem til 1.mai 2020 vært på 2,2 årsverk. 1.mai 2020
gikk Else Marie Outzen av med pensjon og Jonas Høgseth ble konstituert som daglig leder. Fra mai
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2020 var total bemanningen på 1,4 årsverk. Jonas Høgseth og Joachim Orvik ble fast ansatt som
daglig leder og rådgiver høsten 2021.
Administrasjonen er fylkets eneste regionale paraplyorganisasjon innen musikk og eneste
kompetansesenter som omfatter alle musikksjangre. Rådet arbeider for alle deler av musikklivet,
organisert og uorganisert. Møre og Romsdal musikkråd er blant fylkets største studieforbund innen
kulturfaglige emner.
Møre og Romsdal musikkrådet har et unikt nettverk og kunnskap i forhold til fylket nettverk. Rådets
fag- og prosjektkompetanse blir ofte benyttet i ulike prosjekter og i konferanser.

5. Representasjon ved styret og ansatte
Rådet har også hatt følgende representanter i ulike styrer/utvalg:
•
•
•
•

•

Styremedlem – Musikkens studieforbund
Arbeidsutvalget – Bedre samarbeid (MSF og NMR)
Frivillig forum – Møre og Romsdal fylkeskommune
Medlem i Utvalg for musikklokaler
VOFO fylkesutvalg

Jonas Høgseth
Jonas Høgseth
Jonas Høgseth
Jonas Høgseth
Nils-Gunnar Solli

6. Drift og investeringer:
I perioden fikk vi følgende drifts- og aktivitetsmidler:
Fra hvem
Driftstilskudd Møre og Romsdal fylkeskommune
Voksenopplæringsmidler Møre og Romsdal
fylkeskommune
Adm. tilskudd Musikkens studieforbund

2020
461 000
120 343

2021
475 000
123 920

314 652

223 652

Kontorlokaler
Frem til juni 2021 hadde musikkrådet sine kontorlokaler i Julsundvn. 7, gjennom avtale med Møre og Romsdal
fylkeskommune. 15.juni 2021 flyttet musikkrådet sin administrasjon til Tribunebygget, Idrettsvegen 2, 6413
Molde. Tribunebygget huser flere regionale organisasjoner innenfor frivilligheten.

7. Landsomfattende medlemsorganisasjoner
Møre og Romsdal musikkråd er fylkesavdeling av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, med følgende
36 medlemsorganisasjoner. Organisasjoner som kun er medlemmer i Norsk musikkråd er merket med stjerne
(*)
AKKS, bandOrg, De Unges Orkesterforbund, Dissimilis Norge, Folkeakademiets landsforbund*, FolkeOrg.,
Foreningen Norske Kordirigenter (FONOKO), Klassisk, Korpsnett Norge, Kulturforbundet*, CREO (tidligere
Musikernes fellesorganisasjon)*, Musikk fra Livets Begynnelse, Musikkpedagogene Norge*, Norges
Kirkesangforbund, Norges Korforbund, Norges musikkorps Forbund*, Norsk Bluesunion, Norsk forening for
musikkterapi, Norsk jazzforum*, Norsk Kammermusikkforbund, Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund,
Norsk Munnspillforum, Norsk musikkbibliotekforening*, Norsk Konsertarrangører, Norsk Sangerforbund, Norsk
sangerforum, Norsk Stemmepedagogisk Forum, Norsk Suzukiforbund*, Norsk Viseforum, Norske SymfoniOrkesters Landsforbund (NASOL), Norske Trekkspillers Landsforbund, Pascal Norge, Samspill International Music
Network, Ung i Kor, Ung Kirkesang, Norsk Dobbeltrørlag.
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Vi har hatt et godt samarbeid med medlemsorganisasjonene, lokale musikkråd og med vår egen
paraplyorganisasjon, Voksenopplæringsforbundet (VOFO). Medlemsorganisasjonene gjør en viktig
jobb for lagene i regionen, og de benytter musikkrådet når de har behov og vi har hatt kontakt med.
Som det går fram av oversikten, er det ikke alle av de 36 medlemsorganisasjonene i Norsk
musikkråd/Musikkens studieforbund som har demokratiske fylkesledd i Møre og Romsdal.

Våre medlemmer er lokallag og fylkesledd av disse. En del organisasjoner har ikke egne fylkesledd i
Møre og Romsdal.
Våre medlemsorganisasjoner (fylkesledd) er:
CREO, Møre og Romsdal folkemusikklag, Møre og Romsdal sangerforum, Norges Kirkesangforbund
Møre, Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund Nordvest, Norske Trekkspilleres
Landsforbund Møre og Romsdal

8. Lokale musikkråd
Møre og Romsdal musikkråd har kontakt med lokale musikkråd/kulturråd i 7 av fylkets 26 kommuner
(Aukra, Giske, Kristiansund, Molde, Sunndal, Sykkylven, Ålesund ). MRM ser det nødvendig å jobbe
videre for at flere lokale musikkråd eller lokale musikk- og kulturråd etableres.
Det skjer endringer i samfunnet rundt oss, folk har stadig mindre tid, ikke minst til å påta seg
oppgaver med organisering og tilrettelegging av lagsdrift og aktiviteter for seg selv og andre. Men
lokale musikklag treng «et sted å spørre» noen som står opp for dem, i like stor grad som før. I noen
tilfeller har det kanskje blitt viktigere med tanke på kommunereformen.
Vi ser at arbeidet med lokale musikkråd er like viktig i dag som tidligere, derfor er det også etablert
en nasjonal arbeidsgruppe som skal sikre framdrift i arbeidet.
Aktiviteten i de lokale musikkrådene varierer, men er hovedsakelig knuttet til følgende 4
arbeidsområder:
•
•
•
•

Innflytelse
Lokaler til musikkformål – Et sted å være
Rammebetingelser for de lokale musikkrådene
Konkrete tiltak

Kontakten med de lokale musikkrådene varierer avhengig av aktivitetsnivået i det enkelte musikkråd.
Mens enkelte råd fungerer godt og har god aktivitet er andre råd forholdsvis passive. Oppgaver og
aktivitet varierer stort, ut fra lokale forhold og behov. I mange kommuner er det lokale musikkrådet
involvert i fordelinger av kommunale kultur-tilskudd, eller arrangerer egne kurs og aktiviteter for
medlemsagene.
Dette er et uttrykk for hvor ulike organisasjonslivet fungerer lokalt, og hvordan kommunen legger til
rett for musikkaktiviteten lokalt. En del av disse lokale rådene har navn som kulturråd eller
kulturnettverk, fordi de har medlemmer fra andre lokale kulturorganisasjoner.
Musikklivet i Møre og Romsdal trenger en sterkere organisering lokalt!
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9. Prosjekter og aktivitet
Ung kultur møtes (UKM)
UKM er resultatet av en systematisk satsning fra det
offentlige, og inngår i en helhetlig strategi for barne- og
ungdomskulturen. I perioden 2018 – 2019 ble UKM evaluert
og arbeid med en ny driftsmodell ble påbegynt i regi av
Møre og Romsdal fylkeskommune etter vedtak fra sak KF34/18 i Kultur- og folkehelseutvalget om dette.
UKM Møre og Romsdal har vært driftet av MRM siden 2002
på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune på en 50%
stillingsressurs. Dette har vært et svært viktig oppdrag for musikkrådet og noe som vi har vært stolte av å
kunne ta på oss. Møre og Romsdal fremstår som et sterkt UKM fylke i nasjonal sammenheng målt ut fra
statistikk og utviklingen som har skjedd de siste 17 årene. Som et resultat av evalueringen 2018 - 2019 ble det
bestemt at driften flyttes til kulturavdelinga ved Møre og Romsdal fylkeskommune.
I 2020 fikk MRM i oppdrag av UKM MR som mentor og medprodusent under gjennomføring av en digital
fylkesfestival. I 2021 hadde musikkrådet mentoroppdrag under en av de regionale festivalene på Eide.

Musikk i fengsel og frihet (Miff)
- Tilpasset opplæring for innsatte
Miff`s mål er å innlemme innsatt og de som har sonet ferdig tilbake
til samfunnet på en positiv måte, med musikk som kulturelt
verktøy.
Musikk i fengsel og frihet har eksistert som tilbud siden 2006 i Møre
og Romsdal.
Miff er et landsomfattende musikktilbud under
straffegjennomføring, og har eksistert siden 1991, med vekt på
musikkopplæring som holder et høyt faglig nivå og legges opp i
samarbeid med skoleavdelingen ved fengslene.
Tilbudet har ikke faste øremerkede midler og er veldig uforutsigbart fra år til år da det må omsøkes midler en
gang i året for dekking av instruktørhonorar.
Prosjektet startet opp og er ment for å gjøre de innsatte bedre i stand til å mestre hverdagen, der musikken kan
bli en interesse utover det rent musikalske med en positiv gruppetilhørighet som kan hindre tilbakefall til rus,
vold og annen kriminalitet.
Aktiviteten ved de enkelte soningsstedene forankres i og følges opp gjennom musikkrådet, som inngår i
samarbeidsavtaler med soningsstedet og skoleavdelingen ved fengselet.
Det nasjonale sekretariatet, som er Musikkens studieforbund, sørger for at offentlige tilskudd fordeles etter
søknad og rapportering fra oss.
Møre og Romsdal musikkråd har i 2020 og 2021 samarbeidet med Ålesund kulturskole, Borgund VGS om drift
av opplæringstiltak i Ålesund fengsel.
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Musikklokaler
- Gode lokaler til musikkutøvelse
Møre og Romsdal musikkråd (MRM) har siden 2011 jobbet
for å sette gode musikklokaler på dagsorden gjennom
kompetansebygging og kartlegging av lydforhold i
musikklokaler. Musikkrådet tilbyr måling av akustikk i lokaler
til musikkformål og rådgivning på feltet.
MRM har profesjonelt måleutstyr og kompetanse til å foreta
akustikkmålinger og vurderinger i henhold til NS8178 –
Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkformål.

Rådets kompetanse har vært etterspurt i stor grad når det gjelder utbedring av uegnete musikklokaler, og vært
aktiv med rådgivning, foredrag og implementering av standard (NS8178) og kunnskap om akustikk.
Daglig leder Jonas Høgseth benyttes også som ressurs i nasjonal sammenheng med opplæring og support for
akustikkmålepersonell i regionene. Han er også en av tre i nasjonal sammenheng som kan godkjenne
akustikkrapporter i NMR/MSF systemet.
•
•
•
•
•

Det ble foretatt akustikkmåling i 17 rom perioden
Videre opplæring av akustikkmålepersonell i Hamar
Gjør fagsupport og teknisk support for akustikkmålerne ute i fylkene.
Utarbeiding og revisjon av NMRs normer og anbefalinger.
Vært rådgivende til søkere på ordninger til Kulturrom

Internasjonal standard
"Det er ganske enkelt utrolig at det nå skal bli en såkalt ISO-standard for akustikk
i øverom for musikk. For eksempel er det i Europa over 50 millioner korsangere,
så dette er virkelig et viktig arbeid.", sier en veldig glad og entusiastisk Jon G.
Olsen i en kommentar.

•
•
•

Første møte med fagkomiteen ble avholdt november 2018 i Japan og arbeidet mot en ISOstandard er i gang.
Første utkast av ISO er alt utarbeidet og forventes å være på høring i 2021.
13. august 2021 ble ISO 23591 "Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces"
vedtatt. Med dette har arbeidet med å gi musikklivet egnede lokaler tatt et meget stort skritt
framover.
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Dirigentutvikling
- «Kor e Regien»
I samarbeid med Koralliansen arrangerer Møre og
Romsdal musikkråd ambulerende kurs for
dirigenter og andre som ønsker å jobbe med regi
for kor.
Grunnet koronasituasjonen ble noe av aktiviteten
lagt på is i 2020 inntil det er forsvarlig å planlegge
gjennomføring.

Q&A med Ola Kvernberg
- Spørsmål og svar på nett
Her fikk deltakerne muligheten til å stille spørsmål
til en av de største virtuose musikerne vi har her
til lands. I denne Q&A’en fikk en møte fiolinisten
fra Fræna i Møre og Romsdal, som lever av og har
skapt seg en stor karriere som jazzmusiker,
multiinstrumentalist og komponist.
Dette ble gjennomført på livestorm 8.des 2021
med 17 deltakere

Frifond musikk
Lokale aktiviteter rettet mot barn og unge, pengene kommer fra overskuddet
fra Norsk tipping.
Disse midlene tildeles både av lagenes medlemsorganisasjon og av Norsk
musikkråd (for lag som ikke er organiserte). Søknadene behandles sentralt, og
Møre og Romsdal musikkråd kommenterer og samler inn informasjon om
søkerne. I noen tilfeller gjøres også en veiledning overfor søkerne.
Kriterier for tildeling av tilskuddet fra Frifond musikk:
1. Være demokratisk oppbygd
2. Ha et allmennyttig siktemål
3. Ha kulturaktivitet som del av sin virksomhet
4. Arbeide for og med barn og unge under 26 år
5. Arbeide i lokalmiljøet
6. Må ha minimum 1/3 av medlemmene under 26år
7. Regionale eller sentrale tiltak/aktiviteter for flere lokallag er ikke støtteberettiget av disse midlene
Frifond er en statlig tilskuddsordning, finansiert via spillemidler fra Norsk Tipping. Tilskuddene fordeles vi ulike
systemer, alt etter hvor den lokale aktiviteten er organisert, evt. ikke organisert.
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Norsk musikkråd deler ut til de landsomfattende musikkorganisasjonene etter en definert fordelingsnøkkel.
Derfra fordeles det videre til de organiserte lokale lagene.
Frifond musikk har gått til alt fra små rockeband/rockeprosjekter til strykeorkester og opplæringstiltak.
Ordningen er ubyråkratisk og enkel.

2020
Søknader innvilget
Tildelingssum

2021
15
72 000

6
28000

Studievirksomheten – Voksenopplæring
Musikkens studieforbund (MSF) er landets største, og er dermed også en svært viktig
musikkopplæringsarena for hele musikklivet. Møre og Romsdal musikkråd er
studieforbundets forlengede arm i fylket, og skal tilrettelegge og samordne
studievirksomhet/voksenopplæring inne fylkets musikkliv.
Aktivitetsomfanget er stort og dekker mesteparten av fylket. Musikkrådet er blant fylkets største kurstilbydere
innenfor musikk/kulturfaglige emner.
Rammene til studieforbundet er fortsatt knappe, og de senere årene har studieforbundene måttet kjempe mot
Regjerningenes foreslåtte kutt i Statsbudsjettene.
Studieringer på ordinært nivå
Studieringer på ordinært nivå utgjør størstedelen av tiltak innen musikkområdet, og studieinnhold favner de
fleste emneområder.
God opplæring er nøkkelen til god musikalsk kvalitet, trivsel og rekruttering. Musikkrådet har vært aktiv i
veiledning for at musikklivet skal utvikle gode søknad- og rapporteringsrutiner for lagene.
Voksenopplæringsaktiviteten saksbehandles fullstendig i fylkene etter retningslinjer i voksenopplæringsloven.
Oversikt over samlet voksenopplæringsaktivitet og tildeling til lagene etter lister fra Musikkens
studieforbund i 2020 og 2021.

Omsøkt tilskudd:
2020

2021
313
9 956
4 658
1 563 743
11 300

Antall kurs
Antall timer
Antall deltakere
Omsøkt tilskudd
Herav tilskudd
tilretteleggingstiltak

194
7 116
2 869
1 208 767
30 000
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33 +

Komp - tilskudd til opplæring og kortere kurs
KOMP – ordningen ble etablert i 2010 og forvaltes av Norsk musikkråd.
KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen
rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.
KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av
eksterne instruktører (honorar, reiser, opphold), eventuelt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.
Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke,
f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper,
kulturskoler og andre offentlige aktører.
Søknadsmengden fra Møre og Romsdal er veldig lav, så her må det tydeligvis mer markedsføring til.
Søknadsfristen for KOMP er 15.desember hvert år.

2020

2021
4
15000

Antall søknader
Tildelt i Møre og Romsdal

4
25000
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Regnskap 2020 og 2021
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Vedlegg: Strategi- og handlingsplan for 2020/2021
Strategi- og handlingsplan

Tiltak

•
ET MUSIKKFELLESSKAP FOR ALLE
•

•
•

Sette lokale lag og foreningers aktivitet i
fokus slik at alle kan få mulighet til å utøve
og oppleve musikk.
Påvirke kulturpolitikken lokalt og regionalt
Være en drivkraft for å inkludere flere
mennesker i organisert musikkaktivitet

•

•
•

EN SAMARBEIDSPARTNER FOR DET
OFFENTLIGE
•

•

Være den foretrukne samarbeidspartneren
når det offentlige skal planlegge, bygge
eller drifte nye kulturtilbud.
Jobbe for at alle, også grupper som
trenger tilrettelegging, skal kunne utøve,
oppleve og få opplæring i musikk

•

•

•

Møre og Romsdal musikkråd (MRM) skal
synliggjøre musikklivets aktivitet i media, på
egne nettsider og være en støttespiller for
medlemsorganisasjoner og lag i fylket
Være en ressurs og kompetansesenter for
fylkeskommune, kommuner, lokale musikkråd
og lag
Formidle tilretteleggingstilskudd i
voksenopplæringsordningen
Gjennomføre kurs for mennesker med
særskilte (MIFF)

MRM skal være rådgivende i byggings- og
rehabiliterings spørsmål som vedrører
musikklokaler for fylkeskommunen og
kommunene i regionen
MRM skal aktivt rekruttere lag til livslang
læring gjennom voksenopplæringsaktivitet, og
saksbehandle voksenopplæringstilskudd til
medlemslag for Musikkens studieforbund
MRM skal være en samarbeidspartner for
Møre og Romsdal fylkeskommune om det
som berører frivillige musikkliv

MUSIKKLIVET TRENGER GODE
LOKALER
•

•

•

Jobbe for at musikklivet får tilgang til
egnede og rimelige lokaler for øving og
framføring av musikk
Jobbe for at skolen som lokalt kulturhus
har tilrettelagte arealer i
kravspesifikasjoner for skolebygg.
Jobbe for at lokaler som stilles til rådighet
tilfredsstiller kravene i NS 8178 og «Norsk
musikkråds normer og anbefalinger for
lokaler til musikkformål» som musikklivet
har utviklet

•

•
•

MRM skal jobbe aktivt med lokaler som
benyttes til musikkformål gjennom å formidle
kunnskap og være rådgivende for
medlemmer, lag og det offentlige gjennom
dialog, medier og konferanser
MRM skal tilby akustikkmåling for kommuner
og lag i fylket
MRM skal formidle relevante offentlige
støtteordninger til medlemmer og kommuner
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MER KUNNSKAP OG HØYERE
KOMPETANSE
•

•

•

Styrke det frivillige musikklivets mulighet til
å utvikle kompetanse og nye
aktivitetstilbud
Arbeide for at medlemslag skal kunne
drive opplæringsaktivitet i samsvar med
målene i Lov om voksenopplæring
Dokumentere og synliggjøre musikklivets
samfunnsbetyding og status gjennom
rapporter og analysearbeid

EN LEVENDE OG LÆRENDE
ORGANISASJON
•

•

Styrke samarbeidet mellom
organisasjonsleddene,
samarbeidspartnere og de lokale
musikkrådene
Arbeide for etablering av lokale musikk- og
kulturråd i alle kommunene

EN VIKTIG RESSURS FOR HELE
MUSIKKLIVET
•
•
•
•

Synliggjøre og styrke samspillet mellom
det frivillige og profesjonelle musikklivet.
Være en drivkraft og koble initiativ på tvers
av medlemsorganisasjonene
Forvalte offentlige ordninger til
medlemslag og medlemsorganisasjonene
Arbeide for å spre relevant informasjon til
musikklivet i fylket

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

MRM musikkråd skal formidle og utvikle
kompetansehevende kurs i det regionale
nettverket
MRM musikkråd er et regionalt ledd av
Musikkens studieforbund og skal jobbe for at
flere lag og medlemmer organiserer seg og
drifter voksenopplæringstiltak
MRM musikkråd skal aktivt veilede
kursansvarlige i søkeprosess om VO-tilskudd
MRM musikkråd skal synliggjøre
landsomfattende rapporter og analysearbeid
gjennom nettsider og sosiale medier

MRM musikkråd skal kunne delta i nasjonale
utvalg og styrer som er underlagt Norsk
musikkråd og Musikkens studieforbund
MRM musikkråd skal delta på møter og
konferanser for å tilegne seg, og formidle
kunnskap for å styrke samarbeid mellom
partnere, musikkråd, organisasjoner og det
aktive musikklivet

MRM skal formidle nasjonale og regionale
tilskuddsordninger gjennom nettsider og
medlemskontakt
MRM skal informere og saksbehandle
voksenopplæringstilskudd og Frifond
MRM skal være rådgivende for medlemmer i
søknadsprosesser
MRM skal spre relevant informasjon for sine
medlemmer gjennom nettsider og sosiale
medier
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Prioriterte tiltak i perioden 2020/2021:
1. Jobbe for å opprettholde forsvarlig musikkaktivitet under covid-19
(bør vurderes fortløpende)
o
o
o

Være en støttespiller og formidle relevant info til lag og medlemmer gjennom
direktekontakt, nettsider og sosiale medier
Jobbe for at medlemmer få tilgang til lokaler i sin kommune i samarbeid med
lokale musikkråd
Være aktivt i nasjonale og regionale undersøkelser

2. Gode lokaler til for musikklivet jf. Strategi- og handlingsplan
o

o
o

MRM skal jobbe aktivt med lokaler som benyttes til musikkformål gjennom å
formidle kunnskap og være rådgivende for medlemmer, lag og det offentlige
gjennom dialog, medier og konferanser
MRM skal tilby akustikkmåling for kommuner og lag i fylket
MRM skal formidle relevante offentlige støtteordninger til medlemmer og
kommuner

3. Voksenopplæring jf. Strategi- og handlingsplan
a. Rekruttere nye medlemmer og veilede medlemmer og kursarrangører i
søkeprosessen
b. Saksbehandle voksenopplæringstilskudd for Musikkens studieforbund
c. Jobbe med implementering av ny søknadsportal for kursansvarlig

Molde 07.03.2022

-------------------------------------Nils-Gunnar Solli
styreleder

-------------------------------------Johild Kosberg Bredin
nestleder

-------------------------------------Sølvi Kjærtun Alnes
styremedlem

-------------------------------------Marius Berglund
styremedlem

-------------------------------------Mads Visnes
styremedlem
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