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Referat fra styremøtet 17.04.2020

14/20 Høringsinnspill - Innlandsstrategien
Bakgrunn

Innlandet fylkeskommune inviterer til bred høring og tilbakemelding på planstrategien de har
vedtatt i fylkestinget.
Innlandsstrategien er en regional planstrategi som sier noe om hvordan vi ønsker at Innlandet
skal utvikle seg de nærmeste årene.
Høringsdokument med frist 30.4. – utsatt til 26.06.2020 – er lagt ut her:
https://innlandetfylke.no/politikk/du-kan-pavirke/horinger/horing-om-innlandsstrategien.19317.aspx

Bestillingen fra fylkeskommunen:
Vi ber om at du gir særlig tilbakemelding på følgende:
Forslaget på langsiktige utviklingsmål
Foreslåtte planer:
- Er dette de planene Innlandet trenger nå, og hvilke er viktigst?
- Hva mener du om tematikk og omfang i den enkelte planen?
Behov for oppfølging eller revisjon av eksisterende regionale planer
Administrasjonen har lest gjennom høringsdokumentet, og sett på hvilke konsekvenser
strategien kan tenkes å få for våre medlemmers virksomhet, og for vår rolle som paraplyorganisasjon i Innlandet.
«Innlandets viktigste utfordringer er, etter vår vurdering, knyttet til demografi, levekår,
kompetanse og næringsutvikling. I tillegg vil klimaendringer og konsekvenser av disse, trolig
gi innlandssamfunnet betydelige utfordringer i tiden som kommer.» (fra høringsbrevet)
Samarbeid blir understreket i dokumentet – med vekt på tverrfaglighet, helhetlig tilnærming
og på møteplasser. Ambisjonene skal være høye, og det ønskes en bred involvering fra ulike
aktører.
Videre arbeid i styret
Foreløpige vurderinger og forslag til tilbakemeldinger på de ulike punktene i bestillingen, som
styret inviteres til å ta opp igjen i senere styremøte (mai):
På lang sikt
De langsiktige utviklingsmålene er satt til å være:
• Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser
• Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder
• At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet

√
√
√

Foreløpig forslag til vedtak:
At styret anerkjenner og støtter disse tre utviklingsmålene
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Visjoner
Så kommer det fire visjoner – eller satsingsområder som skal danne grunnlag for
politikkutformingen. Hvilke utfordringer og muligheter ser styret i disse?
Forslag til utfordringer og muligheter pr punkt i kursiv
1. Visjon for innbyggere
a. Lavt utdanningsnivå – satse på livslang læring for å holde på folk
b. Rekruttering til frivillig kulturliv for å skape arenaer for mestring og realisering
2. Visjon for innovasjon
a. Satse på kulturnæringer for å skape et alternativ til råvareøkonomi
b. Stimulere til økt nysgjerrighet og fantasi i befolkningen gjennom kunst & kultur
3. Visjon for inkludering
a. Målrettet rekruttering til frivillig kulturliv (f eks kulturkort for nye landsmenn)
b. Åpne lukkede «brorskap»
4. Visjon for infrastruktur
a. Infrastruktur er mer enn transportårer
b. Rehabilitere og utvikle god kulturell infrastruktur som arenaer for samskaping
Foreløpig forslag til vedtak:
Styret fyller inn med relevante utfordringer og muligheter for musikk-/kulturlivet
Hvilke planer trenger Innlandet nå?
Planoversikten på s 17 i høringsdokumentet er fyldig, og dekker svært mange
samfunnsområder. Musikkrådet merker seg at kulturplan og plan for frivillighet ikke finnes,
verken som fylkesdekkende planer (for tidligere Hedmark og Oppland), eller som regionale
planer. Om det er et bevisst valg, eller om det er en inkurie, vites ikke.
Foreløpig forslag til vedtak:
Styret etterlyser planer for frivillighet og for kultur
Drøfting i styret, som kom fram til slik vedtak:
Enstemmig vedtak:
Gjennomgangen og notatet tas til orientering, og saken settes opp igjen på kartet i
neste møte.
Administrasjonen bes etterlyse planer for frivillighet og for kultur allerede nå.
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15/20 NMR Ledermøte/MSF Rådsmøte 2020
Sakspapirer
1. Møteinkalling og sakspapirer, 29.3. – Kåre Haugli møter som representant, og daglig leder som
observatør i begge møter den 29.4. (som arrangeres via nettløsning).
https://www.musikk.no/nmr/om-oss/organisasjon/r%C3%A5dsm%C3%B8te
2. Notat fra daglig leder, 16.4
Bakgrunn

NMR og MSF har allerede i dag et godt samarbeid og mange fellesaktiviteter. Fram til tidlig
2000-tall var organisasjonen en og samme, og fortsatt har vi felles strategi- og handlingsplan,
felles regionledd og lokalledd, og sekretariatene er samlokalisert og har tett daglig kontakt.
Styrene i NMR og MSF ønsker en åpen dialog med sine medlemmer om gode løsninger for
framtiden.
Vi har blant annet begynt å diskutere følgende punkter, og ønsker at medlemsorganisasjonene
og regionleddene reflekterer over dette i tiden fremover:
Kursiv er forsøk på å oppsummere orienteringen og styrets drøfting.
 Hvordan kan vi samarbeide bedre og tettere for å øke treffsikkerheten i ordningene vi
forvalter til beste for det frivillige musikklivet?
o Hvilke endringer og satsinger ser styret for seg som kan gjøre at ordninger treffer
bedre og bredere? I dag er det stor variasjon i de ulike ordningene, og til dels
overlapp mellom dem.
 Vil et tettere og mer formelt samarbeid bedre muligheten for å være et tydelig talerør for
musikkfrivilligheten?
o Kan tettere samarbeid gi større tydelighet og bedre gjennomslag, og vil det være en
motsetning mellom spissing og bredde (jf. punktet over)?
 Kan en ny organisering gjøre det enklere å styrke regionleddene?
o Hva er til hinder med dagens organisering, der regionleddene både er ansvarlige
ovenfor MSF og NMR, men har svært ulike former for samarbeid? Regionleddene
finansieres og fungerer svært ulikt, og hvilke grep er riktige for å rette på det?
 Finnes det formelle hindre for et tettere samarbeid?
o Må utredes nærmere, og delingen mellom musikkråd og studieforbund kom i sin tid
av økonomiske hensyn, og av at to departementer var inne i bildet.
 Er det grunnlag for igjen å samle musikkfrivilligheten i én organisasjon?
o Medlemsorganisasjonene er musikkrådets og studieforbundets oppdragsgivere og
eiere, og må definere sine ønsker. Organisasjonsstrukturer endrer seg raskt, og
behov skifter, men erfaringen er at fragmentering av ordninger, og interne ulikheter
har svekket musikkfrivillighetens gjennomslagskraft i samfunnet.
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Enstemmig vedtak
Kåre tar med seg styrets drøfting til ledermøte/rådsmøte, og legger vekt på disse momentene:





Skal NMR/MSF bli en enhet, er det tjenlig for medlemsorganisasjonene?
Hva med økonomien fra fylkeskommunen, som nå er største bidragsyter til
fylkesmusikkrådenes drift?
Sammenslåing krever klare linjer og klar arbeidsfordeling i styret for å håndtere begge
«avdelinger» i ett styre.
Ett departement kan fordre at vi snakker med ett hode, i hvertfall på sikt.

16/20 Referat- og orienteringssaker
Innkomne saker fra:
1. Musikkens studieforbund
Orentering til lokale kursarrangører, 30.3.
Om timetallet for vårsemesteret går ned, så vi konsekvensene for de lokale kursarrangørene være
minimale. Avlysning av kurs betyr bortfall av tilskudd og timetall, og føre til lavere tilskudd fra 2021.
Musikkens studieforbund gjør kursarrangørene obs på følgende:
• Rapporter kun faktisk gjennomførte kurstimer i KursAdmin eller tilsvarende registreringssystem.
• Notèr hvor mange øvelser som blir avlyst grunnet korona-situasjonen.
Oppdatert veiledning for kursarrangører finner dere her:
https://www.musikkensstudieforbund.no/nyheter/koronaviruset-rapportering-av-timer
2. Norsk musikkråd
Rapport – undersøkelse om tap på grunn av stenging, 2.4.

3. Hamar kommune
Husleie i kulturhuset, stoppet t.o.m. 15.6., 2.4.
4. Musikkens studieforbund
Om registering av nettbaserte kurs, 3.4.
 Ved nettbaserte samlinger, vil det være pålogget frammøte som teller.
5. Trysil kommune
Kommunalt tilskudd til voksenopplæring, h 2019, 3.4.
6. Lalm samfunnshus
Romakustiske utbedringer storsal, 15.4. (COWI-notat).
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Saker sendt til:
7. Hovedutvalg for kultur
8. Kirkevergene
9. Kommuner/Lok musikkråd

10. Hovedutvalgsledere

DKS Innlandet – framtidig organisering, 31.3.
Akustikkinformasjon til kirkevergene i bispedømmet, 2.4.
Informasjon om lydforhold og akustikk i kirkene.
Beregnet tap av nedstengingen, 3.4.
Lokal kartlegging, utfra NMR’s undersøkelse.
Beregnet tap for frivillige musikklag i Innlandet = 40 mill. i perioden
12.3.-30.6.2020 (kun organiserte lag/foreninger/arrangører).
Fylkeskommunale skolebygg og lokalt kulturliv, 6.4.
Informasjon om kulturlivets behov for arenaer, jf. Bærum kulturråd.

https://issuu.com/brandcenter.no/docs/baerum_kulturrad_nar_skolen_skaper__a669640631358f?fr=sNTJmYjYzMzAyMA%2525C2%2525A0

11. Medlemmer/Lok musikkråd Hjelpelinje: Krisepakken for avlyste/utsatte arrangement, 16.4
https://www.musikk.no/innlandet/koronasituasjonen
Fra administrasjonen:
12. VO-tilskudd h 2019
13.
Invitasjoner/innkallinger
14. Innlandet fylkeskommune
15. NMR/MSF
16. Elverum musikkråd
17. NMR/MSF
18. Paraplyorg i Innlandet
19. VOFO Innlandet

Utbetalt 8.3. – for høstsemesteret
1.273.505.6 akustikkmålinger bestilt, utføres 2.3. og 16.3.2020
Hovedutvalg for kultur, Hamar, 1.4.
Utvalg for musikklokaler, Oslo, 14.4.
Årsmøte, Elverum, 20.4.
Råds-/ledermøte, nettmøte, 29.4.
Møte # 4/20, nettmøte, 30.4.
Styremøte, nettmøte, 4.5.

Hvem ?
UTSATT
UTSATT
UTSATT
Kåre/Trond
Trond
Trond

Enstemmig vedtak:
Orienteringssakene tas til etterretning
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