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Stipendtildeling – Innlandet musikkråds musikerstipend
Bakgrunn
For innkomne søknader, se vedlegg 1.
Hvert år deler Innlandet musikkråd ut stipend til en eller flere unge, talentfulle musikerspirer. Stipendet
kan brukes til reise, kurs, spilletimer eller annet som kan bidra til å ta noen skritt videre på veien.
Hvem går stipendet til?
- Stipendet deles ut til unge sangere/musikere i Innlandet som er født mellom 2002 og 2008.
- Stipendet deles ut etter søknad - til én eller flere kandidater
- Stipendet deles ut til særlige talenter innen alle musikksjangere
- Stipendet skal knyttes til spesielle kurs, hospitantopphold, ekskursjoner og lignende
- Stipendet kan ikke benyttes til innkjøp av musikkutstyr
Ved tildeling legges det vekt på at stipendet skal støtte og oppmuntre de som er i videregående skoles
alder, først og fremst. Når utøvere er kommet inn på, eller går på en profesjonsutdanning, prioriteres de
lavere enn de som ikke har kommet så langt. Tanken er at det skal gå til noe konkret, og som kan være
av betydning for mottakerens utvikling som utøver.
Vurdering:
Søker nr. 1 og søker nr. 4 har søknader som er rettet mot å bruke pengene på utstyr. Skiller vi på utstyr
og instrument?
Søker nr. 6 er inne på et talentutviklingsprogram ved NMH, samt ved Barratt Due.
Søker nr. 11 er godt i gang, og flytter til London i år for å ta timer med professor Detlef Hahn.
Søker nr. 13 er inne på Barratt Due, og har allerede en liten «karriere» i Oslo-Filharmonien.
Søker nr. 17 er inne på TUP – talentutviklingsprogrammet med NMH.
Søker nr. 18 er inne på Barratt Due.
Søker nr. 19 starter i juniorensemblet ved Barratt Due til høsten.
Søker nr. 20 er nylig tatt opp til TUP ved NMH.
Søker nr. 23 er inne på Barratt Due. Vunnet flere nasjonale og internasjonale konkurranser.
Styret inviteres til å vurdere om stipendet i år skal gå til en mottaker, eller deles på flere.
Drøfting i møtet:
Mange, og gode søkere i år, større oppmerksomhet om stipendet, og musikkrådet har vært mer synlig enn før. Noe
kan skyldes aksjonen rundt nedlegging av videregående skoler, noe pga. pandemi og noe pga. god utforming av
infomateriell. Flere søkere er vurdert, og det ble landet på de som hadde best søknad, med mest konkret formål.

Enstemmig vedtak
-

Administrasjonen foreslår at årets stipend deles mellom søker nr. 7 og søker nr. 21.

-
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Personvernombud
Bakgrunn
Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF) kommer ikke under lovens krav om å ha
eget personvernombud, men har, siden den nye loven trådte i kraft, valgt å ha det allikevel. Begge
organisasjonene forvalter betydelige midler på vegne av det offentlige. Det er naturlig at de tett følger
relevante lovverk i driften generelt og forvaltningsarbeidet spesielt.
Christin Sund, spesialrådgiver i NMR, er personvernombud for NMR og MSF. I ulike sammenhenger har
hun orientert oss i fylkesmusikkrådene om at vi kan kontakte henne dersom det er spørsmål, avvik mv.
NMR og MSF har drøftet ønsket om et felles personvernombud, og tilbyr fylkesmusikkrådene at Christin
Sund også er personvernombud for oss.
NMR og MSF har utpekt et «ressursteam» bestående av Christin Sund og John-Halvdan Halvorsen,
kommunikasjonsrådgiver i NMR. Disse trekker til seg andre når det er nødvendig.
John-Halvdan Halvorsen følger opp nettløsninger, plattformer, programmer, teknisk mv. Christin Sund
følger opp regelverk, informasjon, rutiner og avvikshåndtering. Eventuelle avvik meldes til Christin Sund.
Ordningen vil ikke koste oss noe.
Enstemmig vedtak
-

Hensiktsmessige personvernforhold og rutiner knyttet til personvernombud er noe vi bør ha.
Ordningen innføres for Innlandet musikkråd.

-
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Økonomi og budsjett
Bakgrunn
Driftstilskuddet fra Musikkens studieforbund (MSF) 2021 er kraftig redusert. For 2021 legges timetall
fra 2019 til grunn for vektingen mellom fylkene. 2020-statistikken er så ulik et normalår at styret i MSF
har vedtatt å ikke legge disse tallene til grunn for fordelingsnøkkelen.
Prinsippene for fordeling er:
- Basistilskudd for fylkesmusikkråd som dekker et helt fylke settes til 80 000 kroner.
- Basistilskudd for fylkesmusikkråd som dekker deler av et fylke settes til 50 000 kroner.
- Timetilskudd fordeles etter andel av totalt studietimetall.
- Adm. tilskudd fordeles etter andel av totalt utbetalt tilskudd.
For Innlandet musikkråd ser det slik ut:
Totalt timetall 2019
22 308

Basistilskudd
80 000

Timetilskudd
78 777

Adm. tilskudd
90 681

Sum tilskudd 2021
249 458

I 2020 mottok vi 451 632 kroner i driftstilskudd fra MSF. Nedgangen henger sammen med at vi tidligere
dekket to fylker, ikke ett.
Ser vi dette i lys av brutto inntekt i regnskapet, utgjorde tilskuddet fra MSF 26 % i 2020, mens det i
2021 utgjør 14 %.
Trond har samlet inn tall fra alle fylkesmusikkrådene for å se hvor stor endring det utgjør, samt hvor stor
andel av jobben vi gjør for MSF som kan ansees som «spons». Det er ventet reaksjoner rundt dette på
landsmøtet helga 7. – 9. mai. Forhåpentligvis vil det blir gitt en kompensasjon fra NMR.
Vi har fått inn ekstra midler fra VOFO og momskompensasjon, og vurderer å søke Lotteri- og
stiftelsestilsynet om tapte inntekter i 2021.
Administrasjon jobber videre med mer info som legges fram for styret i møtet.

Styrets behandling:
Trond informerte om konsekvenser, og om effekten av kuttet som tilskuddet fra MSF nå har gjort.
Ingen avklaring i Musikktinget/Representantskapet, men det kommer en orientering til de daglige
lederne i fylkesmusikkrådene den 19.5., og det kan komme noe mer.
Enstemmig vedtak

-

Budsjettet for 2021 tilpasses endringene i inntektene og administrasjonen kommer tilbake i
neste styremøte med justert budsjett.
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Vedtekter for Gran og Lunner musikkråd

Bakgrunn

Gran musikkråd ble til Gran og Lunner musikkråd på årsmøtet 15.03.2021. Dette er det første lokale
musikkrådet som krysser fylkesgrensene. De to kommunene på Hadeland deler kulturskole og
kulturkontor, og de mange aktive lagene og foreningene der rekrutterer på tvers av grensa mellom
Innlandet og Viken. Gran musikkråd har jobbet godt i mange år, men nå ligger det til rette for å legge
ambisjonene et knepp opp.
Vedtektene må formelt godkjennes av styret i Innlandet musikkråd.

Vedtekter for Gran og Lunner musikkråd
§ 1. VERDIGRUNNLAG
Grunnlaget for Gran og Lunner musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og
mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse mellom
mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til
musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Gran og Lunner musikkråd er
alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.
Gran og Lunner musikkråd ble stiftet 15.03.2021 og er partipolitisk nøytralt.
§ 2. FORMÅL
Gran og Lunner musikkråd er et samarbeidsorgan og en interesseorganisasjon for musikk/kulturlivet i
Gran og Lunner kommune. Det vises ved å:
•
•
•
•
•

Være et kontakt- og samarbeidsorgan for medlemslagene
Arbeide for opplæring innen dans, sang, musikk og teater
Bidra til å styrke medlemslagene organisatorisk, drive informasjonsvirksomhet for å gjøre det
positive og miljøbyggende arbeidet bedre kjent og verdsatt
Være et rådgivningsorgan i miljø- og kulturplanlegging i kommunene
Delta i beslutninger om fordeling av kommunale kultur- og voksenopplæringstilskudd

§ 3. MEDLEMSKAP
§ 3.1. MEDLEMSKATEGORIER
§ 3.1.1. MUSIKKLAG
Lokale organisasjoner/lag organisert med eget styre, og som arbeider med eller for dans, sang, musikk
og teater med hovedaktivitet innenfor Gran eller Lunner kommune kan bli medlemmer i Gran og Lunner
musikkråd.
Organisasjoner/lag som slutter seg til formålsparagrafen i Gran og Lunner musikkråds vedtekter, kan bli
medlemmer.
For å bli opptatt som medlem må organisasjonen være åpen for alle, og organisasjonens ledelse må
være valgt av medlemmene.
§ 3.2. KONTINGENT
Dersom det er ønskelig med medlemskontingent fastsettes dette av årsmøtet.
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§ 4. ORGANISASJON
Gran og Lunner musikkråd er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisasjonsledd i
kommunen, og lokalt ledd av Innlandet musikkråd. Gran og Lunner musikkråd er et selvstendig
organisasjonsledd med ansvar for egen økonomi.
§ 5. ÅRSMØTET
Årsmøtet er Gran og Lunner musikkråds høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av mars.
§ 5.1. REPRESENTASJON OG RETTIGHETER
På årsmøtet møter inntil to representanter fra hvert medlemsorgan.
Med fulle rettigheter:
•
•

Hvert medlemslag med to delegater
Styrets medlemmer har fulle rettigheter unntatt under behandlingen av regnskap og
årsmelding.

Hver delegat har en stemme. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.
Med forslag- og talerett:
•
•
•
•

Styrets varamedlemmer
Valgkomiteens medlemmer
Revisor
Representant for musikkrådet i fylket

Med talerett:
•
•

Medlemmer i komitéer valgt av årsmøtet
Personer årsmøtet gir fullmakt

Som observatør:
•

Gjester invitert av styret

§ 5.2. INNKALLING OG SAKSPAPIRER
Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut minst fire uker før årsmøtet holdes. Forslag som ønskes
behandlet, må være sendt styret senest to uker før årsmøtet. Styret sender ut fullstendig saksliste og
saksdokumenter senest en uke før årsmøtet.
§ 5.3. DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET
Årsmøtet skal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Registrere stemmeberettigede
Velge møteleder, referent og to protokollunderskrivere
Behandle årsmelding
Behandle revidert regnskap
Behandle innkomne saker som står oppført på sakslisten
Behandle handlingsplan for kommende periode
Fastsette kontingent for kommende periode dersom dette er aktuelt
Behandle budsjett for kommende periode dersom dette er aktuelt
Foreta valg av:
o Leder, velges for ett år
o Fire styremedlemmer, velges for to år hvor slik at to er på valg hvert år
o To varamedlemmer til styret
o Tre medlemmer og ett varamedlem til valgkomite, velges for ett år
o Revisor for to år
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Alle valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag eller hvis noen forlanger det.
Personer som skal velges til tillitsverv i Gran og Lunner musikkråd må ha medlemstilknytning til en
organisasjon som er medlem av rådet. Det oppfordres til at styret består av medlemmer fra begge
kommunene og mangfoldet ivaretas.
§ 5.4. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst en måneds varsel dersom minst en tredel av
medlemmene forlanger det, eller hvis minst tre av styrets fem medlemmer krever det. Ekstraordinært
årsmøte kan bare behandle de saker som er satt opp i innkalling til møtet.
§ 6. STYRET
§ 6.1. SAMMENSETNING
Styret består av leder og fire styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer og
sekretær.
§ 6.2. MANDAT OG OPPGAVER
Styret skal:
•
•
•
•
•
•
•

Lede Gran og Lunner musikkråd i perioden mellom årsmøtene
Oppnevne nødvendige utvalg
Leder innkaller til styremøter ut fra saksmengde og behov
Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og kommunale organer
Utarbeide årsmelding og regnskap
Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler

Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær). Varamedlemmer innkalles
til styremøter. Kommunale kontaktpersoner og sentrale musikkpersoner kan møte i styremøter med
tale- og forslagsrett etter eget ønske og avtale med styret.
§ 7. ENDRINGER I VEDTEKTENE
Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært årsmøte. Gyldige vedtak krever to tredels flertall.
Endringene i vedtektene skal legges fram for styret i fylkesmusikkrådet til godkjenning.
§ 8. OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av Gran og Lunner musikkråd må behandles i ordinært årsmøte eller
ekstraordinært årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt alle medlemmer minst fire måneder før
årsmøtet. Oppløsning krever tre firedels flertall.
Vedtak om oppløsning skal oversendes fylkesmusikkrådet, som ivaretar eventuelle disponible midler
inntil nytt råd kan etableres.

Enstemmig vedtak

-

Vedtektene for Gran og Lunner musikkråd godkjennes.
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Referat- og orienteringssaker
Innkomne saker:
1. Innlandet fylkeskommune 24.03.2021
= 750.000 kr
- Utbetalt rammetilskudd for 2021.
2. Norsk musikkråd 16.04.2021
- Oppdatert smittevernveileder.
3. Trysil kommune 09.04.2021
- Kommunal støtte til voksenopplæring høsten 2020.
= 13 290 kroner
4. Norsk musikkråd 26.04.2021
- Ekstraordinær momskompensasjon. Tilskuddet fordeles etter en lik prosentvis andel av
godkjent søknadsbeløp fra momskompensasjonsordningen. Innlandet musikkråd er tildelt
17 550 kroner i ekstraordinær momskompensasjon. I tillegg har Lillehammer musikkråd,
Østre Toten musikkråd, Hamar musikkråd, Åsnes musikkråd, Elverum musikkråd og Gran og
Lunner musikkråd fått tildeling.
5. Valgkomitéen i NMR/MSF 04.05.2021
- Resultat fra valg av tillitsvalgte og ansattes representanter for perioden 21-23:
• Hovedtillitsvalgt: Øyvind Nyvoll (Agder musikkråd)
• Vara for hovedtillitsvalgt: Eirin Lien (Innlandet musikkråd)
• Ansattes representant i MSF sitt styre: Jonas Høgseth (Møre og Romsdal musikkråd)
• Vara for ansattes representant i MSF sitt styre: Liv Tjemsland (Rogaland musikkråd)
• Valgkomité: Finnmark musikkråd, Østfold musikkråd og Oslo musikkråd
Utgående saker:
1. Påskeinformasjon til medlemsorganisasjoner og lokale råd 26.03.2021
- Om Frifond kompetanse og aktivitet, KOMP og Stimuleringsordning for lokale musikkråd,
barne- og ungdomsmeldingen og midlertidig tilskuddordning for frivillighetssektoren
2. Til lokalaviser og politikere uke 16
- Kronikk Kulturfylket Innlandet struper tilveksten i kulturlivet om MDD-tilbud i fylket.
3. Innlandet fylkeskommune 28.04.2021
- Høringssvar til Innlandet fylkeskommune om harmonisering av tjenestetilbud og organisering
av voksnes læring i Innlandet.
4. Ordførere, kultursjefer og kommuneleger i Innlandet 30.04.2021
- Sendt ut en anmodning til ordførere, kultursjefer og kommuneleger i alle Innlandets
kommuner om å åpne for det frivillige musikklivet. Lokale musikk- og kulturråd og fylkeslege
ble orientert om utsendelsen.
5. Innlandet fylkeskommune 06.05.2021
- Høringssvar til Innlandet fylkeskommune om det inkluderende Innlandet.
Møter:
1. Gran musikkråd – årsmøte 15.03.2021
- Etablering av Gran og Lunner musikkråd
2. Ledermøte 16.03.2021
- Protokoll ligger ute på nettsidene våre.
3. Nord-Aurdal kommune 12.04.2021
- Møte om lokaler til kulturskolen i kommunen.
4. NK Gudbrandsdalen årsmøte 17.04.2021
5. Kulturkortet Hedmark 30.04.2021
6. Innlandet fylkeskommune 03.05.2021 og 19.04.2021
- Drøftingsmøte om Tilskudd til kulturarenaer i Innlandet.
7. Gjøvik kulturråd 03.05.2021
- Møte om Gjøvik kulturråd med kultursjef i Gjøvik kommune.
8. Landsmøtehelg NMR/MSF 07. – 09. mai 2021
9. Utvalg for musikklokaler 27.05.2021
10. VOFO Innlandet – ekstraordinært årsmøte 17.06.2021
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Tilleggssaker:
1. Orientering om landsmøtet i NMR/MSF 7. – 9. mai.
2. Orientering om nedgang i kursstatistikk i Innlandet: https://statistikk.vofo.no/2020/innlandet
3. Orientering om kontrakt med Valdres sommersymfoni.

Styrets behandling:
Utgående sak 2: Musikktilbudet ved Nord-Østerdal videregående skole består, mens dans ved Vinstra
videregående skole og drama ved Hadeland videregående skole innstiller opptak høsten 2021. Liv
orienterte om at dans ved Vinstra vgs. taper terreng, fordi det ikke har skjedd endringer der på lang tid.
Hvordan kan musikkrådet komme i inngrep? Er det behov for et lokalt musikkråd?
Ta dette opp med skoleeier, dersom det er mulig å komme med et faglig godt begrunnet innspill.
Problemstillingen tas med inn i NMR/MSF sentralt.
Utgående sak 4: Følges opp fra administrasjonen.
Møter sak 3: Følges opp med befaring torsdag 21.5. – kommunen ønsker innspill til romprogram og
mulighetsvurdering.
Møter sak 9: Eirin tar over som kvalitetssikrer (tredjepartskontroll) av akustikkrapporter)
Enstemmig vedtak

-

Sakene tas til orientering.
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Eventuelt
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