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for lokale musikk- og kulturråd

NETTRESSURSER I LOKALT ARBEID

I denne kortinfo finner du en oversikt over nettsider som rådet gjerne kan gjøre seg
kjent med. Vi viser både til nettsider med musikk- og kulturfaglig innhold, og
nettsider med søkelys på organisasjon og organisasjonsutvikling.

NETTRESSURSER I DET LOKALE ARBEIDET
Lokale musikk- og kulturråd kan hente mye
hjelp, støtte og inspirasjon på nettet. Denne
kortinfo omtaler en del nettsider som er
relevante for lokale råd. Det kan være nyttig
for rådet å gjøre seg kjent med innholdet på
disse sidene.

musikk.no/lokmr
www.musikk.no/lokmr er Norsk musikkråds
og Musikkens studieforbunds egne
temasider for de lokale musikk- og
kulturrådene. Her ligger det til nedlasting
mye tilrettelagt materiell som kan gi rådet
en enklere og bedre hverdag, f eks
kortinfoer om styrearbeid, naturlige
oppgaver, lokal påvirkning, støtteordninger,
økonomi, mediehåndtering mm. Her finner
du også redigerbare maler for viktige
grunnlags-dokumenter, samt andre
støtteressurser for både etablering og drift
av lokale musikk- og kulturråd.
Denne siden er viktig for arbeidet i det
lokale rådet. Bruk gjerne litt tid på neste
styremøte i rådet, og la hele styret bli kjent
med innholdet på denne temasiden.

musikk.no
www.musikk.no er Norsk musikkråds,
Musikkens studieforbunds og våre
regionledds nettportal. I tillegg til aktuelle
saker finner du også oversikt over våre mer
enn 40 nasjonale medlemsorganisasjoner,
og en fylkesvis oversikt over lokale musikkog kulturråd. Mange av fylkes- og organisasjonssidene har også mye relevant å by på
for lokale råd.

musikklokaler.no
Musikklokaler er Norsk musikkråds og
Musikkens studieforbunds største faglige
innsatsområde. Formålet med arbeidet er å
sikre alle musikkaktiviteter bedre øvings- og
framføringslokaler. Høy faglighet bekreftes
bl a av utviklingen av den norske standarden
NS 8178 Akustiske kriterier for rom og
lokaler til musikkutøvelse, initiert av oss og i
2014 verdens første i sitt slag. Og nå er en

global versjon (ISO) på gang, basert på NS
8178.
www.musikklokaler.no er Norsk musikkråds
og Musikkens studieforbunds eget
kunnskapsnett-sted for initiering, etablering,
utbedring og drift av musikklokaler. Her
finner du mye relevant og faglig stoff for
mange forskjellige målgrupper, inkludert
rapporter fra de mer enn 700 akustikkmålingene som fylkesmusikkrådene har
utført i musikklokaler landet rundt.
Se også kortinfo 15 Musikklokaler, som du
finner på de lokale musikk- og kulturrådenes
temasider.

kulturalliansen.no
Kulturalliansen er en sammenslutning for
frivillige kulturorganisasjoner. På
www.kulturalliansen.no finner du mye aktuelt
kulturstoff.
Å ha tilgang til egnete lokaler er den viktigste
enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv
over hele landet. Kulturalliansen har derfor
tatt initiativ til kartlegging av de lokalene som
det frivillige kulturlivet benytter seg av.
Metoden finner du på
www.kulturalliansen.no/lokaler

frivillighetnorge.no
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for
frivillige organisasjoner, med mer enn 300
medlemsorganisasjoner. Frivillighet Norge
jobber for å fremme sivilsamfunnet og de
frivillige organisasjonenes interesser på et
bredt spekter av innsatsområder.
Frivillighet Norge har utviklet ei betydelig
verktøykasse for etablering og drift av
organisasjoner. På www.frivillighetnorge.no
under «verktøy» finner du råd, veiledning og
maler for det meste. Under «Ledelse, etikk
og styrearbeid» finner du bl a en
omfattende veileder for hvordan du kan
påvirke kommunen.

idrettsforbundet.no
Norges idrettsforbund er gode på mye, bl a
organisasjonsutvikling og påvirkning. De har
lokale idrettsråd i nesten alle kommuner,
noe som er inspirerende for oss. Sjekk ut
sidene for idrettsråd på
www.idrettsforbundet.no Her kan du bl a
lese om idrettsrådenes oppgaver,
kompetanseutvikling og opplegg for
samarbeid med kommunen.

noku.no
Norsk kulturforum (NOKU) er en nasjonal
interesse- og kompetanseorganisasjon for
den lokale kultursektoren. På www.noku.no
finner du bl a flere gode strategidokumenter
for lokal kulturutvikling.

krafttakforsang.no
Krafttak for sang er et samarbeid mellom 24
partnere. Prosjektet utvikler kurs, fagdager,
konferanser, programmer, ressursportaler
og verktøy som skal gjøre det enklere å
synge mer i hverdagen. Krafttak for sang har
fem innsatsområder, alle med sang som
sentralt element: syngende barnehage,
syngende skole, syngende kommuner, sang i
eldreomsorgen og syng deg friskere.
På www.krafttakforsang.no kan du bl a lese
mer om innsatsområdene og tilhørende
prosjekter, og nyere forskning på sang og
effekten av sang.

musikkifengselogfrihet.no
Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et
prosjekt i regi av Musikkens studieforbund.
Miff gir musikktilbud til mennesker som
sitter i fengsel, de som er i overgangsfasen
mellom fengsel og frihet, og personer som
ønsker å spille som fritidsaktivitet etter
løslatelse. Miff har tilbud i de fleste fylker.
Les mer om prosjektet på
www.musikkifengselogfrihet.no

stotteordninger.no
https://stotteordninger.no er en fellesportal
for støtte til prosjekter for barn og unge, og
driftstilskudd og prosjektstøtte til det
frivillige musikk- og kulturlivet.

Oversikt over tilskuddsordninger
Kortinfo 13 A Tilskuddsordninger for lokale
kulturtaktører gir en samlet oversikt over de
mest aktuelle ordningene for lokale musikkog kulturråd, deres medlemslag og andre
lokale aktører. Kortinfo 13 A finner du på de
lokale musikk- og kulturrådenes temaside.

HJELPERESSURSER I LOKALT ARBEID
Frivillighet Norge har utviklet en omfattende veileder for påvirkning av lokal frivillighetspolitikk.
Målet med veilederen er å inspirere lag og foreninger til å gå i dialog med kommunen, og å vise
hvilke gevinster en slik dialog kan gi. Bruk også denne i arbeidet med å få kommunen din til å
legge til rette for en enklere og bedre hverdag for det lokale kulturlivet. Hele veilederen
«Hvordan kan jeg påvirke frivillighetspolitikken i min kommune?» kan lastes ned gratis fra ned
fra www.frivillighetnorge.no
Norsk kulturforum (NOKU) har utarbeidet nyttige temahefter som bl.a. omtaler Kulturloven og
Plan- og bygningsloven, se www.noku.no

MUSIKK- OG KULTURRÅDET
et redskap for økt innflytelse og bedre aktiviteter
På www.musikk.no finnes inngang til Norsk Musikkråd, Musikkens studieforbund, våre hhv 40
og 35 medlemsorganisasjoner, alle regionleddene og mange lokale råd.
De nasjonale medlemsorganisasjonene

www.musikk.no/engasjer-deg

Regionleddene
• Østfold musikkråd
• Akershus musikkråd
• Oslo musikkråd
• Innlandet musikkråd
• Buskerud musikkråd
• Vestfold og Telemark kulturnettverk
• Agder musikkråd
• Rogaland musikkråd
• Vestland musikkråd
• Møre og Romsdal musikkråd
• Trøndelag musikkråd
• Nordland musikkråd
• Troms musikkråd
• Finnmark musikkråd

www.musikk.no/ostfold
www.musikk.no/akershus
www.musikk.no/oslo
www.musikk.no/innlandet
www.musikk.no/buskerud
www.musikk.no/vestfoldogtelemark
www.musikk.no/agder
www.musikk.no/rogaland
www.musikk.no/vestland
www.musikk.no/moreogromsdal
www.musikk.no/trondelag
www.musikk.no/nordland
www.musikk.no/troms
www.musikk.no/finnmark

De lokale musikk- og kulturrådenes temasider www.musikk.no/lokale-musikkrad
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