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Styremøter
Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter i 2020. Østfold musikkråds administrasjon ved
daglig leder har hatt ansvar for innkallinger, referater og sekretærarbeid.
I tillegg har det vært 3 møter i felles SU med Buskerud og Akershus musikkråd. Ansvar for
innkalling, møteledelse og referat har rullert mellom musikkrådene.

ADMINISTRASJON
Østfold musikkråd har i 2020 hatt skifte av daglig leder. Birgitte Magnus var daglig leder
fram til 01.08. Tonje Gravningsmyhr ble ansatt 01.06 og overtok som daglig leder fra 01.08.
Birgitte Magnus gikk da over i en stilling som seniorrådgiver.
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MEDLEMSORGANISASJONER
Borg kirkesangforbund
Korpsnett Østfold
Norske trekkspilleres landsforbund, Østfold
Ny musikk, Østfold
Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst)
Norges Korforbund Østfold
Ung kirkesang Borg
UNOF, De unges orkesterforbund, Østfold
Ung i kor Sørøst
Østfold Sangerforbund
Østfold sangerforum
Musikkpedagogene Østfold
Østnorsk jazzsenter (fra november 2020).

LOKALE MUSIKKRÅD / KULTURRÅD
Fredrikstad musikkråd
Halden kulturråd
Mosseregionens musikkråd
Sarpsborg musikkråd
Indre Østfold kulturrråd

VOKSENOPPLÆRING / KURSAKTIVITET I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

I Østfold har vi vanligvis stor kursvirksomhet i Musikkens studieforbund (MSF). I 2020
utgjorde statstilskuddet til voksenopplæring fra MSF i samlet tilskudd til alle kurs i Østfold,
kr. 1.237.538, hvorav kr. 93.993 var tilretteleggingstilskudd.
Det har vært stor nedgang i antall kurstimer for 2020 grunnet koronasituasjonen, og årsaken
til at det samlede tilskuddet til kurs i Østfold likevel er i samme størrelsesorden som det var i
2019, (1.223.697) er kompensasjon fra MSF. Tilskuddet ble beregnet med utgangspunkt i
lagenes rapporterte aktivitet i 2019.
Statistikk voksenopplæringstilskudd
Årstall
2017
2018
2019
2020
2

Kurstimer totalt
10 416
13 110
12 938
7 843

Antall kurs
221
285
284
269

Antall deltakere
3 099
4 246
4 231
3 563

MUSIKKLOKALER OG AKUSTIKKMÅLING

Informasjonsarbeid, kartlegging og akustikkmåling av musikklokaler i hele landet, er et høyt
prioritert område for musikklivet i Norge. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er i
førersetet og har en unik kompetanse på feltet. Østfold musikkråd arbeider med å løfte
dette fram i alle sammenhenger og arbeider både politisk og praktisk for å bedre levekårene
for hele musikklivet når det gjelder lokaler til øving og framføring. Det er fremdeles mye
ugjort på feltet, og det er stort behov for videre innsats. Dette er imidlertid et tidskrevende
arbeid og er en utfordring opp mot alle andre oppgaver i fylkesmusikkrådet med en
begrenset stillingsressurs.
Østfold musikkråd har foretatt akustikkmålinger og utarbeidet akustiske rapporter for til
sammen 54 lokaler. Rapportene er publisert på våre hjemmesider og www.musikklokaler.no

PROSJEKTER OG TILTAK
Folkemusikk i Østfold

Fra og med 2019 avviklet Østfold fylkeskommune ordningen med prosjekttilskudd. Arbeidet
med tradisjonsmusikken i Østfold er del av Østfold musikkråds helhetlige portefølje og
dekkes av driftstilskuddet. Dette er en positiv utvikling med tanke på et langsiktig perspektiv
for forvaltning av tradisjonsmusikken i Østfold. En hovedoppgave er stadig å arbeide for en
langsiktig og forutsigbar løsning for forvaltningen av tradisjonsmusikken i Østfold, også inn i
Viken.
Marianne Tomasgård er ansatt som folkemusikkonsulent i Akershus musikkråd, (AMR) men
«kjøpes» tilsvarende 20 % stilling som folkemusikkonsulent i Østfold musikkråd (ØMR).
Dette medfører et sømløst faglig samarbeid mellom AMR og ØMR som er svært verdifullt
for å styrke vår posisjon inn mot storfylket Viken. ØMR engasjerer i tillegg en fagperson til
arkivarbeid og databaseutvikling. ØMR engasjerer også fagpersoner til enkeltoppdrag innen
formidling/synliggjøring og veiledning.
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Arkiv: Det arbeides kontinuerlig med musikkrådets samling av innsamlet folkemusikk fra
Østfold, da den lokale folkemusikken er en viktig del av østfoldsk identitet og kulturarv og
kjernen i alt formidlingsarbeid. I påvente av et felles nasjonalt arkivsystem startet ØMR en
prosess med ordning av samlingen, (rydding/registrering/listeføring) med ekstern hjelp.
ØMR er stolte over at vi i 2020 kunne presentere en ny database over tradisjonsmateriale
innsamlet i Østfold. Denne er publisert på www.musikk.no/ostfold. Arbeidet med databasen
fortsetter parallelt med nyregistreringer i arkivet.
Formidling: Utgivelse av noteheftet Fem folkeviser fra Østfold. Heftet skulle lanseres høsten
2020 på dirigentkurset «Folkemusikk i kor» i regi av Norsk Sangerforum, med ØMR som
medarrangør. Imidlertid ble det, grunnet korona, ikke mulig å gjennomføre dirigentkurset.
ØMR skulle videre gjennomføre en landsdekkende korkonkurranse med fire velrennomerte
dommere, der hovedpremien skulle være innspilling av de fem arrangementene i heftet.
ØMR mottok midler fra Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd til konkurransen, som
nå er utsatt til våren 2022.
Videre ble noteheftet Dansemelodier og slåtter fra gamle notemanuskripter fra Østfold
utgitt. Heftet ble lansert høsten 2020 på ØMR’s folkemusikk-kurs på Solhaug. Kurset ble
gjennomført i mindre skala i år enn tidligere, av hensyn til smittevernregler. Kurset må
likevel sies å ha vært svært vellykket. Solhaug-kurset har musikk-, sang- og danseinstruksjon.
Kurset var som tidligere koblet til «årets folkemusikkarrangør 2018», Trad Session.
Imidlertid var det ikke i 2020 mulig å gjennomføre session i etterkant av konserten på St.
Croix-huset.

Trad Session

Trad Session er et unikt forum for folkemusikk i Østfold og er resultat av et verdifullt,
mangeårig samarbeid mellom St.Croixhuset/Fredrikstad kommune, Richard Burgess og
Østfold musikkråd. Normalt gjennomføres 10 arrangementer per år; konserter med
etterfølgende workshop/kurs for folkemusikkentusiaster fra fylket. I 2020 ble det kun
gjennomført 8 arrangementer, to av disse var julekonserter. Julekonserten hadde 50 tillatte
publikummere, men ble også streamet. Rundt 50 publikummere til fikk dermed med seg
konserten digitalt, gratis. Flere arrangementer i 2020 ble gjennomført med 50
publikummere, og uten session. Konsertserien beholder støtte fra Norsk Kulturråd mottatt i
2020, og ubenyttede midler skal komme konsertserien til gode i tiden fremover.
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Opplæringstilbud for særlige målgrupper
Østfold musikkråd har i en årrekke arrangert opplæringstilbud for særlige målgrupper og
tilbyr kurs og opplæring bl.a. i fengsler og rusinstitusjoner.

MIFF – Musikk i fengsel og frihet
Østfold musikkråd har siden 2003 drevet tilbud innen Musikk i Fengsel og Frihet (Miff) som
er et nasjonalt tiltak i regi av Musikkens studieforbund. To instruktører er tilsatt ved
Sarpsborg fengsel der band- og instrumentopplæring gis som ukentlig tilbud til de innsatte. I
Ravneberget kvinnefengsel har vi en ansatt en musikkpedagog som gir et ukentlig tilbud i
sang i gruppe. Det er et verdifullt tilbud til de innsatte kvinnene og er av de få kvinnerettede
tiltakene i landet. Fra 2017 har vi gjennomført gitarundervisning i Indre Østfold fengsel, avd.
Eidsberg og Trøgstad. Gitarkurset ved avd. Trøgstad er nå avviklet. I 2020 har vi isteden
startet et bandkurs ved avd. Trøgstad der vi leier instruktør fra Blues Factory.
Tiltakene finansieres med midler fra Musikkens studieforbund og Viken fylkeskommune.

Samarbeid med Kulturdråpen
ØMR har siden 2012 i samarbeid med Kulturdråpen (tidligere Østfold kulturutvikling)
gjennomført musikktilbud for mennesker med rusavhengighet i rusinstitusjoner. Kortilbud
ved Phoenix Haga ble startet i 2015 og har etablert seg som et meget vellykket og
kjærkomment tilbud til alle beboerne. Koret opptrer stadig ved flere anledninger og har årlig
deltatt i «Dråpekonserten» i Fredrikstad. Fra 2020 er Kulturdråpen også med på å finansiere
ØMR’s gitarkurs i Indre Østfold fengsel, avd. Eidsberg.
Alle Miff-tilbudene har hatt periodevise nedstengninger av ulik varighet i 2020. Noen
instruktører har imidlertid tilbudt undervisning digitalt.

Musikkgrupper
Siden 1993 har Østfold musikkråd gitt et kjærkomment tilbud om musikkaktivitet i grupper
for mennesker med psykisk utviklingshemming. Gruppene ledes av to musikkterapeuter.
Alle deltakere har med seg ledsager som følger undervisningen, og de samme deltakerne
kommer tilbake år etter år – med noen nye deltakere fra tid til annen.
Tilbudet innebærer en ukentlig musikktime. Normalt har vi tre grupper vår og høst. I 2020
hadde tilbudet periodevis nedstengning. Hver av de tre gruppene hadde undervisning 15
uker i vårsemesteret og 10 uker i høstsemesteret. Musikkgruppene har øvelser på Skarmyra
allaktivitetshus i Moss.
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ØKONOMI / TILSKUDD FRA VIKEN FYLKESKOMMUNE
Driftstilskudd
2020: Kr. 1 611 000

Aktivitetstilskudd til medlemsorganisasjonene (del av driftstilskuddet)
Fordeling 2020
ORGANISASJON
Østfold sangerforum
nyMusikk Østfold
Ung kirkesang
NK Østfold
NMF Øst
UNOF Østfold
ØMR

Sum tilskudd
69 362
21 795
27 279
21 795
149 551
161 604
13 613

Prosentvis fordeling
14,9
4,7
5,9
4,7
32,2
34,8
2,9

SUM

465 000

100

«Voksenopplæringstilskudd etter § 6», tiltak for særlige målgrupper
(En tilskuddordning videreført fra tidligere Østfold fylkeskommune)
2018:
2019:
2020:

Kr. 371 600
Kr. 382 400
Kr. 387 400

Følgende kurs er støttet av denne tilskuddsordningen:
•
•
•
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Musikk i fengsel og frihet
Musikktilbud i rusinstitusjoner
Musikkgrupper for mennesker med psykisk utviklingshemming

Styrets betraktninger
Østfold musikkråd er et samarbeidsnettverk og interesseorganisasjon for musikklivet i
Østfold. Vi arbeider for å sikre bedre rammebetingelser for frivillige lag og organisasjoner i
musikklivet lokalt og regionalt. Østfold musikkråd vil fortsette å styrke samarbeidet med
våre medlemsorganisasjoner og være en god paraplyorganisasjon for det frivillige
musikklivet. På denne måten vil vi bygge videre på tilliten til ØMR som organisasjon og
fremstå som et tydelig talerør for musikklivets interesser.
Når man ser tilbake på det siste året, konstaterer styret at ØMR på tross av
koronasituasjonen har hatt stor aktivitet. ØMR er en aktiv deltaker i lokale, regionale og
nasjonale prosesser av betydning for musikklivet.
ØMR er stolt av sine prosjekter og tiltak, og oppfølging av disse står fortsatt sentralt både
når det gjelder arbeidet med gode øvingslokaler, folkemusikken og musikktilbudet til
mennesker som faller utenfor det ordinære musikklivet i samfunnet.
Arbeidet med formidling av tradisjonsmusikk fra Østfold er en viktig oppgave hvor mye
fortsatt er ugjort både når det gjelder dokumentasjon, formidling og veiledning. Med en
folkemusikkonsulent som arbeider både i Akershus og Østfold, har vi et Viken-perspektiv på
dette feltet med alle de muligheter det medfører framover.
Opplæringstilbud for «særlige målgrupper» vil fortsatt ha høy prioritet, og styret håper at
tilskuddene som hittil har vært bevilget til dette gjennom voksenopplæringstilskudd fra
Østfold fylkeskommune, også vil fortsette i Viken i årene som kommer. Foreløpig er
tilskuddet prolongert for 2021.
Et meget viktig satsingsområde for hele musikklivet, er arbeidet for å sikre bedre lokaler til
øving og fremføring. Siden Norge fikk den første nasjonale standarden for akustikk i
musikklokaler, har det blitt en økt kunnskap og bevissthet om betydningen av god akustikk
og andre forhold i musikklokaler både politisk og administrativt i kommunene samt i hele
bredden av musikklivet. Østfold musikkråd er stolt over å ha bidratt til informasjon og
forbedringer i fylket og ser at på dette feltet er det fremdeles et stort arbeid å gjøre
framover.
Det siste året har vært sterkt preget av prosessen mot sammenslåing av de tre fylkene
Østfold, Akershus og Buskerud, til Viken fylkeskommune. De tre fylkesmusikkrådene har
hatt mange møter, og ØMR har bidratt aktivt i prosessen for å forberede en eventuell
sammenslåing av musikkrådene. Dette har krevd ekstra innsats både fra styret, styreleder
og daglig leder i perioden. Prosessen med å bli bedre kjent med hverandres arbeid og ulike
virkeligheter, har vært verdifull og konstruktiv. Samarbeidet med Akershus musikkråd har
vært særlig omfattende, med felles møtepunkter, felles styrevedtak og enighet om å snakke
med en stemme inn mot politikere og administrasjon i Viken fylkeskommune. Sammen har
vi tatt initiativ til et SU med vidtrekkende fullmakter.
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Samarbeidet fortsetter, men musikkrådene har ikke kunne komme frem til enighet om å
snakke med én felles stemme overfor politikere og administrasjon i Viken. ØMR har hatt en
god dialog underveis med våre medlemsorganisasjoner i prosessen, og vi har fått støtte for
den framgangsmåten vi har valgt. Hva framtiden bringer med og i Viken er foreløpig noe
uvisst, men ØMR er opptatt av å finne de beste løsningene for musikklivet i regionen. Dette
vil vurderes i nært samarbeid med musikkrådene i Akershus og Buskerud og med politisk og
administrativ ledelse i fylket.
Daglig leder i et distriktsledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund innehar en
svært viktig posisjon og er en forutsetning for en velfungerende drift og et godt styrearbeid.
Det er derfor av svært høy betydning for Østfold musikkråds drift at tidligere daglige leder
har kunnet bruke godt med tid til innføring av rutiner og opplæring av ny daglig leder.
Birgitte Magnus fratrådte stillingen som daglig leder fra 1.august 2020. Tonje
Gravningsmyhr ble da tilsatt som ny daglig leder. Birgitte Magnus fortsetter i en 20% stilling
som seniorrådgiver, foreløpig til 31.12.2021.

April 2021

Petter Spæren
Leder

Ann Kristin Adolfsen
Nestleder

Rita Eriksen
Styremedlem

Trond Erikson
Styremedlem

Ingvild Øverby Vist
Styremedlem

Tonje Gravningsmyhr
Daglig leder
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