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MEDLEMMER
Oslo musikkråd har pr 31/12 2020 i overkant av 500 medlemslag, og ca. 30 000
medlemmer.
LOKALE MUSIKKRÅD:

•

Nordre Aker musikk- og kulturutvalg

DIREKTE MEDLEM:

•

Modus – senter for middelaldermusikk

•

Oslo Caledonian Pipe Band

•

Oslo Gitarensemble

•

Oslo Mandolinorkester

•

Oslo jazzfestival

•

Oslo Symfoniorkester

•

Universitetets Symfoniorkester

MEDLEMMER MED FYLKESLEDD:

•

AKKS Oslo

•

bandORG

•

De unges orkesterforbund Oslo (UNOF)

•

Musikernes fellesorganisasjon Oslo, Viken (MFO, nå CREO)

•

Oslo Arbeidersangerforbund

•

Ung i kor Oslo

•

Oslo kirkesangerforbund

•

Oslo krets av Norske trekkspilleres landsforbund

•

Oslo musikklærerforening

•

Oslo musikk- og kulturskole

•

Ung Kirkesang, Oslo Bispedømme

•

Østnorsk Jazzsenter
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•

NMF-øst

•

Norges korforbund Oslo Akershus

MEDLEMSORGANISASJONER UTEN FYLKESLEDD MED MEDLEMSLAG

•

Dissimilis

•

FolkOrg

•

Korpsnett

•

Klassisk

•

NASOL

•

Norske Konsertarrangører

•

Norsk Sangerforum

•

Norsk Suzukiforbund

•

Norsk viseforum

•

Pascal Norge

MEDLEMSORGANISASJONER MED ENKELTMEDLEMSKAP

•

Fonoko

•

Foreningen Musikk fra livets begynnelse

•

Kulturforbundet

•

Musikk i skolen

•

Norsk Countrymusikk Forbund

•

Norsk forening for musikkterapi

•

Norsk Kammermusikkforbund

•

Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund

•

Norsk musikkbibliotekforening

•

Norsk munnspillforbund

•

Norsk kulturhusnettverk
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STYRETS ARBEID
Årsmøtet ble holdt 20.04.2020

Årsmøtet ble holdt digitalt på zoom.
Styret har i 2020 har bestått av:
Styreleder:
Marianne Welle, i permisjon fra 1.juli
Styreleder:
Øystein Bø, NMF Øst fra 1.juli
Nestleder:

Gudrun Goffeng

Styremedlem:

Gro Siri Ognøy Johansen MODUS –senter for middelaldermusikk

Styremedlem:

Magnus Tveten, Bydel Stovner

Styremedlem:

Andreas Fætten, Bydel Sagene

Styremedlem:

Bodil Reinhardsen, Unof Oslo

Varamedlem: Christine Wilhelmsen, Norsk forening for musikkterapi (og CREO)
Oslo musikkråd har i 2020 hatt 7 styremøter 2 med fysisk oppmøte og 5 digitale, samt
Årsmøte digitalt. I denne styreperioden har Oslo musikkråd fått ny daglig leder og
Norge vært stengt ned med Covid19. Mye av styrearbeidet har bestått av å følge opp
ny daglig leder i arbeidet samt bistå i innspill og saker mot Oslo kommune.
Det har vært et spesielt år.

KONTORET
ADMINISTRASJONENS ARBEID
Oslo musikkråd har en liten administrasjon med 7 ansatte og et godt arbeids- og
sosialt miljø. I 2020 sluttet Anne Eline Ljosland som saksbehandler for
voksenopplæringsmidler og konsertstøtte. Disse arbeidsoppgavene ble utført ved å gi
økt stillingsprosent til Torkjell Hovland som i tillegg til kommunikasjonsoppgavene,
også arbeidet med saksbehandling.
Hovedelementer i administrasjonens arbeid har vært:
Saksforberedelser, smittevern og iverksetting av styrevedtak.
FORVALTNINGSOPPGAVER:

•

Voksenopplæringsmidler, kommunale midler og prosjektmidler. Oslo musikkråd
innstiller og fordeler Oslo kommunes konsertstøtteordning for frivillige lag og
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foreninger. Oslo musikkråd har også innstilling og tildeling av Oslo kommunes
Tilskudd til skolekor, -korps og -orkester(KKO).
I tillegg fikk Oslo musikkråd i oppgave å forvalte Oslo kommunes
stimuleringsmidler til frivillige lag på kr 3 000 000, – i anledning nedstenging.
Alle tilskuddsordningene har gått sin gang under pandemien og det har i større
grad enn før vært mulig å utsette og omdisponere midler.
•

Samarbeid og nettverksbygging med medlemsorganisasjoner, Musikkens
studieforbund, Oslo kommune, Oslo musikk- og kulturskole og andre relevante
kulturaktører. Her har Oslo musikkråd etablert en god kontakt med byråden for
kultur, idrett og frivillighet og daglig leder har deltatt i flere innspillmøter, i
tillegg til å ha egne møter med byråden.

•

Oslo musikkråd har det administrative ansvaret for UKM (Ung kultur møtes) på
vegne av Oslo kommune. I 2020 måtte den årlige fylkesfestivalen avlyses på
grunn av Covid. Som en liten erstatning ble det laget en nettside – Kunst i
karantene, hvor deltagere kunne laste opp kunstneriske bidrag.
Oslo musikkråd leverer i tillegg konsulenttjenester til blant annet Musikkens
studieforbund, Ung i Kor Oslo og De unges Orkesterforbund Oslo

•

Rådgivning innenfor lokaler og akustikk ved skoler og kulturhus.
Dette arbeidet har i 2020 i stor grad bestått av å finne egnede lokaler til å øve i.
Her fikk Oslo musikkråd opp en avtale med Oslo Kommune og Popsenteret
hvor 6 lag kunne øver kostnadsfritt.

ANSATTE 2019

Daglig leder 100%

Anders Wyller/Veronica Stokkmo fra
01.04.2020

UKM fylkeskontakt, 60%

Margaret Berger

UKM fylkeskontakt, 20%

Oskar Fjørtoft Sandanger

Medlemskonsulent 70%

Anne-Eline Ljosland t.o.m 1.8.2020

Anleggsrådgiver 60%
Kommunikasjonsansvarlig, 30%
Daglig leder Ung i Kor Oslo, 100%
01.04.2020,
Daglig leder Ung i Kor Oslo, 70%
Musikkonsulent Ung i Kor Oslo, 50%

Eirik Kristiansen
Torkjell Hovland, 70 % f.o.m 1.8.2020
Veronica Seu Stokkmo t.o.m
Julie Kleive, f.o.m 01.04.2020
Ida Zalk, f.o.m 01.03.2020
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Orkesterkonsulent Unge Orkestres forbund Oslo 20% Torunn Kristoffersen
ADMINISTRASJONEN HAR DELTATT PÅ FØLGENDE KOMPETANSESAMLINGER:

•

Teamsmøter i Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund

•

Medarbeidersamlinger i Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund

VIKTIGE SAKER 2020

•

Opprettet god kontakt med byråd for kultur, idrett og frivillighet. En kontakt
som resulterte i forvaltning av kr 3 000 000 til frivillige musikklag.

•

En tettere kontakt med byrådsavdelingen ved invitasjon til innspillmøter.

•

Bedre kontakt med medlemsmassen og medlemslagene. Pandemien har sørget
for tettere dialog med medlemmene.

•

Tettere samarbeid med de andre fylkesmusikkrådene.

•

Etablering av gratis øvelser på Popsenteret ifm. nedstenging.

INNSPILL

27. februar – Innspill til ny forskrift for utlån/utleie av skolelokaler
29. mai – Innspill til stimuleringsmidler til frivilligheten
21.august – Innspill til byråden for kultur, idrett og frivillighet ang. behovet til det
frivillige musikklivet.
4.november – Innspill til kulturbudsjettet Oslo SV
12.november – Innspill om gjenåpning til byråd for kultur, idrett og frivillighet.
24. november -–Innspill byråd for kultur, idrett og frivillighet om utfordringer i
pandemien for det frivillige musikklivet.

KONTORLOKALER
Oslo musikkråd hadde kontor i 4.etg. Møllergata 39. Fra 1. juni 2020; Ny lokasjon er
7.etg Møllergata 39, Oslo.
REVISOR OG REGNSKAPSFØRER
OMRs regnskap føres av regnskapskontoret Gerhard & Sønn og revideres av Revisjon
Sør v/Hans Olav Homme om revisjon av regnskapet.
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MEDLEMSKAP
Oslo musikkråd er medlem av Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Oslo, NHO og
Abelia.
STATSTILSKUDD TIL ADMINISTRASJON
VO-administrasjonstilskuddet til Oslo musikkråd var for 2019 kr 581 000
TILSKUDD FRA OSLO KOMMUNE

Oslo musikkråd mottok tilskudd fra Oslo kommune til drift og administrasjon på kr 1
300.000, kr og tilskudd til UKM på kr 800.000, samt kr 200 000 i stimuleringsmidler til
bydelene i arbeidet med UKM.
SAKSBEHANDLING

Oslo musikkråd fordelte følgende tilskudd fra Oslo kommune til Oslos musikkliv:
•

Konsertstøtte kr 1 000 000.

•

Skolekor -korps og -orkestre kr. 5 937 284
Fordeling: til 107 barne- og ungdomskor med 3643 tellende medlemmer, 69
barne- og ungdomsorkestre med 1764 tellende medlemmer og et
juniorspellmannslag med 36 tellende medlemmer, et skolekorps med 11
tellende medlemmer og 3 storband med 43 tellende medlemmer.

•

I tillegg søkte vi på vegne av 81voksenlag som ikke er medlem i Norges
Musikkorps forbund eller Norges korforbund.

•

Fordeling Voksenopplæringsmidler:
Lag og foreninger har mottatt voksenopplæringsstøtte fra Musikkens
Studieforbund på totalt 771 kurs med totalt 47 015 studietimer
og 9797 deltakere.

KURS
Musikk i fengsel og frihet
Oslo musikkråd jobber for å etablere gode samarbeidsavtaler med Oslo fengsel og
Grønland voksenopplæring med mål om å bedre musikktilbudet inne i Oslo fengsel, på
Bredtvedt og utenfor på Retretten. Behovet for musikkopplæring er pr i dag stort
både innenfor og utenfor murene.

Vi har etablert ukentlige tilbud i musikkproduksjon og instrumentopplæring for
tidligere innsatte og rusmisbrukere i Oslo. Vi har også opprettet to store kurs for
kvinner som har sonet. Kursene er i Band, instrumentopplæring, produksjon og
låtskriving. Kursene i fengselet ble i mars 2020 stengt ned pga strenge
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smitterestriksjoner. De andre kursene har vært delvis gjennomført digitalt så langt det
har latt seg gjøre.

STATUS
Oslo musikkråd har i løpet av 2020 hatt en del utskiftninger i administrasjonen. Daglig
leder Anders Wyller sluttet og Veronica Stokkmo tiltrådte 1.april. I tillegg sluttet Anne
Eline Ljosland i stillingen som saksbehandler og kommunikasjonsansvarlig Torkjell
Hovland sin stilling ble økt for å fylle disse arbeidsoppgavene.
I løpet av 2020 ble verden rammet av pandemien Covid 19, noe som har preget Oslo
musikkråd og medlemmene i stor grad. All planlagt aktivitet ble utsatt og
arbeidshverdagen var sterkt preget av smittevern og restriksjoner.
Administrasjonen i Oslo musikkråd har mer eller mindre vært, etter anbefalinger, på
hjemmekontor siden nedstenging mars 2020 med noen unntak når det har vært litt
lettelser.
Oslo Musikkråd har befestet sin posisjon som en viktig musikkorganisasjon i Oslo.
Gjennom styrket dialog og samarbeid med Kulturetaten der OMR er en
samarbeidspartner og tilrettelegger for styrking av musikklivet i byen. OMR bidrar
også sterkt til at de politiske miljøene har et bevisst forhold til akustiske forhold når
skoler skal bygges eller rehabiliteres. Vi fungerer også som rådgivere inn mot
politikere og andre instanser om hva som rører seg i byen.
Mange av disse etablerte møteplassene har blitt satt på vent gjennom 2020, men
likevel har det vært god og tett dialog for å holde hjulene i gang.
Selv om året med pandemien har vært tøft, så har det også kommet noe positivt ut av
det. Oslo musikkråd har fått økt synlighet og har oppnådd en tett kontakt med
byråden for kultur, idrett og frivillighet. Vi har bemerket oss og fått status som et viktig
talerør for musikklivet i Oslo. Vi har blitt invitert og konferert i smittevernsprosesser. I
tillegg har vi fått en tettere dialog med medlemsmassen og medlemsorganisasjonene.
Når man står sammen for feltet, får man også gjort mer.
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Oslo 18. mars
Oslo musikkråd

Konsistuert
Styreleder

Konstituert
Nestleder

Styremedlem

Øystein Bø

Gudrun Goffeng

Magnus Tveten

Styremedlme

Styremedlem

Styremedlem

Gro Siri Johansen

Andreas Fætten

Bodil Reinhardsen
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