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OM OSS
Vestland musikkråd (VMR) er fylkesledd av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF). Som sjangeruavhengig paraplyorganisasjon representerer vi hele bredden
av det frivillige musikklivet i Vestland. En av våre viktige oppgaver er å informere om
nasjonale og regionale støtteordninger som er relevante for det frivillige musikklivet, særlig
de ordningene som forvaltes av MSF, NMR og fylkeskommunen. Som ledd av NMR
jobber vi stadig for å forbedre feltets rammevilkår blant annet når det gjelder musikklokaler
og møteplasser. Som fylkesledd av MSF bidrar vi til å styrke det frivillige musikklivet med
tilskudd og kompetansehevende tiltak, og vi hjelper organisasjoner og lag som arrangerer
voksenopplæringskurs. Deltakelse på kurs bidrar til livslang læring i befolkningen, og er en
viktig møteplass på tvers av kultur, alder og kjønn.

Vestland musikkråd er støttet av Vestland fylkeskommune og Musikkens studieforbund.
Vi jobber for å nå målene i fylkets utviklingsplan, og stiller oss bak FNs bærekraftsmål.

Musikkens
studieforbund

Vestland musikkråd

E-post: vestland@musikk.no Tlf: 55 55 76 80

HELSING FRÅ STYRELEIAR
Kjære vener.
Musikklivet har verkeleg fått røynt seg i 2020. Me måtta redusera aktiviteten vår,
samstundes som det har vore utført eit bokstaveleg talt ekstraordinært arbeid. Mange har
strekt seg langt for å kunna gjennomføra øvingar og konsertar på nye og kreative måtar.
Det har ikke vore utan kostnad, men me har samstundes lært mykje. Organisasjonen vår
har vore sentral i å skaffa og formidla stadig oppdatert kunnskap om gode øvingsvanar.
Det er svært gledeleg at me har kunne vara til hjelp og nytte.
VMR har hatt god drift i år. I 2019 fokuserte me mykje på kommunale planar for kulturlivet,
og dessutan på ein av våre kjepphestar: gode lokale for musikkutøving. Dette fokuset må
me halda på! Likevel: I 2020 har me teke ei dreiing mot det tredje hovedpunktet i handlingsplanen vår: Inkludering.
Då me først plasserte inkludering i vår handlingsplan, vart det tydeleg at det er eindel
vanetenking og litt mange flosklar knytt til dette temaet. Det har vore spennande å sjå kor
omfattande og viktig det er å leggja til rette for at alle skal kunna inkluderast i det frivillige
musikklivet. Me er glade for at dette vert eit hovedtema for vår fagsamling SAMSTEMT i
Skei i Jølster i 2021!
Det har vore økonomiske utfordringar for våre medlem i år. Problemstillingar knytt til faste
utgifter sett opp mot manglande inntekter har ført til vanskelege kabalar rundtom. Me er
glade for at MSF har synt klokskap og delt ut VO-støtte basert på føregåande år. Dessutan
fekk VMR løyvd ca 800.000 som vart fordelt på våre medlem like før jul. Me håpar disse
pengane kom til nytte.
I den tida eg har vore styreleiar har eg opplevd ei positiv utvikling i våre sentralorganisasjoner NMR og MSF. Eg likar signala om å gjera endringar i organisasjonane.
Det har jamvel vore snakk om samanslåing. Det blir spennande å følgja med på denne
utviklinga!
Eg takkar med dette for meg som styreleiar. Det har vore eit privilegert verv, med flotte
representantar for musikklivet i dei to styra eg har leia, og dessutan ein dedikert og dyktig
stab på kontoret i Bergen. Tusen takk til dykk!

Beste helsing
Tore Kloster
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SATSINGSOMRÅDE: KULTURPLANER
“Vestland musikkråd skal arbeide for at fylkeskommunen og alle kommuner skal ha planer
der det frivillige musikklivets interesser ivaretas, ved å kartlegge det frivillige musikklivets
plass i kommunale planer i Vestland fylke, og ved å stimulere til bedre kontakt mellom det
frivillige musikklivet og kommunene.” Fra vårt Handlingsprogram 2019-2021

KARTLEGGING AV KULTURPLANER I KOMMUNENE
Vestland musikkråd jobber for at alle kommuner skal tenke på det frivillige musikklivet i
sitt planleggingsarbeid. Musikk- og kulturaktivitet binder mennesker sammen, derfor er
det viktig at kommunen samarbeider med det frivillige feltet - særlig når man står i en
endringsprosess, enten det er av demografiske eller andre årsaker. De siste to årene har
dette temaet vært løftet frem på vår dialogkonferanse, SAMSTEMT.
Siden 2019 har vi jobbet med kartlegging av kulturplaner i kommunene i Vestland. Ved
hjelp av spørreundersøkelser, direktekontakt og research har vi funnet at kun 20% av
kommunene har på plass en kulturplan på tampen av 2020.
I løpet av høsten 2020 har vi også gjennomgått kommunenes nye planstrategier, og finner
at rundt 25% av kommunene har en kulturplan inne i planstrategien for fireårsperioden. En
planstrategi sier noe om hvilke planer kommunen ser behov for å jobbe frem.
Mye arbeid gjenstår for å bedre det frivillige kulturlivets vilkår, derfor er det viktig at VMR
fortsetter å sette kommunale kulturplaner på agendaen, og derved bidra til at den positive
utviklingen fortsetter.

REGIONAL PLANSTRATEGI
Vestland fylkeskommune har i 2020 publisert sin regionale planstrategi for perioden 2020
til 2024. Denne utviklingsplanen er ment å stake ut kursen for det nye Vestland fylke, og
VMR har engasjert seg i prosessen med utforming av planstrategien, og særlig presset på
for å sette i gang arbeidet med regional kulturplan. Det frivillige musikklivet spiller en viktig
rolle på de fleste samfunnsområder, blant annet i inkluderingsarbeidet, og vi ser derfor de
frivillige organisasjonene som en viktig ressurs for fylkeskommunen.
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SATSINGSOMRÅDE: MUSIKKLOKALER
Vestland musikkråd skal arbeide for at det frivillige musikklivet skal ha tilgang til egnede
musikklokaler. Vi skal bidra med kunnskap for å få best mulige løsninger ved rehabilitering
og bygging av nye musikklokaler, og vi skal kartlegge, måle akustikk og gi råd om best
mulig benyttelse av eksisterende musikklokaler. (Fra Handlingsprogrammet 2019- 2021)

EGNEDE MUSIKKLOKALER
Det frivillige musikklivet mangler egnede øvings- og fremføringslokaler. Norsk musikkråd
har vært en av pionerene for å fremme bedre musikklokaler til øving og fremføring, noe som
blant annet har resultert i verdens første standard for akustiske kriterier for rom og lokaler
til musikkutøvelse (NS8178). De siste årene har det også vært arbeidet for å få på plass en
internasjonal standard for akustikk i musikkøverom. Denne ISO-standarden er nå like rundt
hjørnet.
Vestland musikkråd har, med god støtte fra Vestland fylkeskommune, opparbeidet oss
utstyr og kompetanse til å gjennomføre akustikkmålinger og vurdere roms egnethet til
musikkbruk. I 2020 har VMR foretatt akustikkmålinger i nye Sunnfjord kommune som var
vertskommune for vår fagkonferanse i Førde der musikklokaler var ett av to hovedtema.
Resultatene derfra var blandede, men vi så likevel at det var tatt gode grep i flere av
kommunens musikklokaler for å sikre de akustiske forholdene for musikklivet.
Vi har tilsammen gjennomført rundt 70 akustikkmålinger på vegne av lag, organisasjoner
og kommuner; alle disse ligger til gjennomlesning på vår nettside. Målingene bekrefter
at det frivillige musikklivet i all hovedsak driver sin aktivitet i lokaler som ikke er egnet til
musikkformål, så de nye standardene er gode nyheter for feltet vårt.

”Grunnlaget for Vestland musikkråd ligger i en
erkjennelse av at musikk kan være en kilde til
glede og mening, til læring og personlig vekst,
til sosial tihørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for alle mennesker.”

					

Fra våre vedtekter
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SATSINGSOMRÅDE: INKLUDERING OG MANGFOLD
Vestland musikkråd skal arbeide for økt tilrettelegging av musikkopplæring og -aktivitet.
(Fra Handlingsprogrammet 2019 - 2021) Grunnlaget for Vestland 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 for mennesker.” (Fra våre vedtekter.)

MUSIKK I FENGSEL OG FRIHET
Inkludering er et tema som ligger midt i våre kjerneverdier og har vårt stadige fokus:
Musikk skal være for alle. Det området der vi mest aktivt driver tilrettelegging og inkludering
er i vårt tiltak i Bergen og Bjørgvin fengsler: Musikk i Fengsel og frihet (Miff). Sang-,
instrument- og bandopplæring for innsatte og løslatte er et ukentlig tilbud som gir både
musikkglede og livsmestringskompetanse for deltakeren. Vi har også et spesielt
tilpasset musikktilbud til Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel, som har fire fengselsplasser for innsatte i alderen 15 til 18 år. Målet er at musikkaktiviteten skal hjelpe den
innsatte til å tilpasse seg livet utenfor murene, og stimulere til et rusfritt liv.
Flere av Miff-tiltakene, som konserter og fremføringer, har i 2020 blitt avlyst grunnet
koronarestriksjoner, men de faste aktivitetene har gått som vanlig, så langt det har latt
seg gjøre. Miff er et samarbeidsprosjekt mellom VMR, fengselundervisningen v/Åsane
videregående skole, Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel.

MANGFOLDSPAKATEN
I anledning vårt handlingsprogram for 2019 – 2021, hvor vi forplikter oss til å jobbe med
inkludering og tilrettelegging, har styret i Vestland musikkråd valgt å signere Mangfoldsplakaten som ett av våre tiltak for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.
Mangfoldsplakaten er kommet i stand etter et initiativ av Frivillighet Norge som vedtok den
på sitt årsmøte 28. mai 2020. Mangfoldsplakaten er et verktøy for å jobbe for større etnisk
og kulturelt mangfold i frivillige organisasjoner. Vi oppmuntres gjennom dette til å sette
fokus på vårt eget arbeid for å bedre mangfoldet i organisasjonen, og vi ønsker en større
bredde i styret vårt. ”Frivillig sektor skapes av dem som deltar. Større etnisk og kulturelt
mangfold i befolkningen gir nye muligheter for utvikling av organisasjonen. En mangfoldig
organisasjon har bredere oppslutning og flere ressurser å spille på. Mangfold gir mulighet
for gjensidig læring, forståelse og respekt i møtet mellom menneskene,” heter det i
erklæringen.
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MEDLEMSORGANISASJONER
Vi representerer alle fritidsmusikerne i Vestland. Våre hovedorganisasjoner, Norsk musikkråd
og Musikkens studieforbund, representerer en rekke landsomfattende musikkorganisasjoner.
Fylkesledd av disse er medlemmer av oss. I tillegg finnes det lokale musikkråd i flere kommuner.
					

Hordaland er noen steder forkortet “H.”, Sogn og Fjordane “SF”.

NASJONALE MEDLEMSORG.		

FYLKESLEDD VESTLAND

AKKS							AKKS Bergen
Bandorg
CREO							CREO Vestland
De Unges Orkesterforbund				
De Unges Orkesterforbund - Hordaland
Dissimilis Norge
ESTA-Norge
Folkeakademienes Landsforbund 				
Folkeakademiet H. / Folkekakademiet SF
FolkOrg							H. Folkemusikklag / SF Folkemusikklag
Foreningen norske kordirigenter
JM Norway
Klassisk
Korpsnett Norge
Kulturforbundet i Delta
Musikk fra livets begynnelse				
Musikk i Skolen
Musikkpedagogene Norge				
Musikkpedagogene Bergen
Norges kirkesangforbund					Bjørgvin Kirkesangforbund
Norges Korforbund 					
Norges korforb. H. / Norges korforbund SF
Norges Musikkorps Forbund				
NMF - Hordaland / NMF Nordvest
Norsk Bluesunion
Norsk Countrymusikk Forbund				
Norsk Forening for Musikkterapi				
Norsk Forening for Musikkterapi Vestland
Norsk jazzforum						Bergen jazzforum/Vestnorsk Jazzsenter
Norsk kammermusikkforbund
Norsk Mandolin- og Balalaikaorkester Forbund
Norsk munnspillforum
Norsk Musikkbibliotekforening
Norsk Sangerforbund					
Bergen og H. Sangerforb. / SF Sangerforb.
Norsk sangerforum
Norsk Stemmepedagogisk Forum
Norsk Suzukiforbund					
Norsk Viseforum
Norske Konsertarrangører
Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund
Norske Trekkspilleres Landsforbund			
Vestland krets av NTL
Pascal Norge
Samspill International Music Network
Ung i Kor						
Ung i Kor - Vest
Ung Kirkesang						Ung Kirkesang Bjørgvin

LOKALE MUSIKKRÅD

Lokale musikkråd er et viktig talerør for det lokale frivillige musikkfeltet. De har ulike roller
og mandat i hver enkelt kommune. Dette gir stor variasjon i hvilke oppgaver de utfører og
hvilket aktivitetsnivå de ligger på. Noen eksempler på oppgaver lokale musikkråd utfører er:
Musikkpolitisk arbeid, fordeling av kommunalt driftstilskudd, arrangering av konferanser,
musikksommerskoler, temakurs og felleskonserter på tvers av sjangre.

Lokale musikkråd i Vestland

Askøy sang- og musikksamskipnad, Austevoll musikkråd, Etne musikkråd, Flora musikkråd,
Jølster musikkråd, Sotra musikkråd, Stord musikkråd, Vaksdal musikkråd, Voss musikkråd.
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NASJONALE STØTTEORDNINGER
VOKSENOPPLÆRINGSTILSKUDD

Arbeidet med Voksenopplæringstilskuddet (VO) er en av de største arbeidsoppgavene
våre, og den aktiviteten der vi er i tettest kontakt med medlemmene. VO er en viktig
ordning som støtter opplæringen i det frivillige musikklivet, som for eksempel band, kor,
orkester, korps og spelemannslag. VMR veileder søkerne i prosessen, og saksbehandler
rapporterte kurs. I hele perioden med korona har Musikkens studieforbund kompensert
bortfall av tilskudd tilsvarende tilskuddet hvert lag mottok i 2019. Det vil si at tilskuddet i
2020 ble tilnærmet likt, selv om timetallet falt betraktelig grunnet restriksjoner pålagt av
myndighetene. VMR har også fordelt et ekstraordinært koronatilskudd på nær 800 000
kroner fra Vestland fylkeskommune til aktivitet og rekruttering til lag som rapporterte kurs
med lærer i 2019.

FRIFOND MUSIKK

er en støtteordning for det uorganiserte musikklivet for barn og unge. Mange band og nye
grupper får sine første tilskudd gjennom denne ordningen som er viktig for at de yngste
skal kunne etablere egen musikkaktivitet, og få på plass nødvendige instrumenter og utstyr
for dette. Vi opplevde synkende søknadstall i 2020.

KOMP

støtter kortere kompetansegivende kurs innen det rytmiske feltet, og er en viktig ordning
som hjelper det frivillige musikklivet å realisere nye prosjekter.

TILDELINGER I VESTLAND
VO er fordelt på de tidligere fylkene til og med 2019 grunnet rapportering til SSB
* VO-tallene inneholder fra 2018 alle korene fra Norges korforbund
** Merk lavere aktivitet deltakere og studietimer grunnet koronarestriksjoner

					
VOKSENOPPLÆRINGSTILSKUDD TIL KURS I HORDALAND / VESTLAND FRA 2020:

År			2017		2018*		
Ant. kurs		
445		
769		
Ant. deltakere		
4 133		
9 263		
Ant. studietimer		
26 778
38 702
Statstilskudd i kroner 1 808 959
2 989 741

2019
764
9 172
38 576
3 071 628

2020**
827
8 556
29 554
3 951 163

VOKSENOPPLÆRINGSTILSKUDD TIL KURS I SOGN OG FJORDANE:

År (VMR saksbehandlet VO-kurs i SF fra 2018)		
2018*		
2019
Ant. kurs			
215		196
Ant. deltakere		
		
2 668		
2 466
Ant. studietimer				7 027		7 202
Statstilskudd i kroner			
719 400
734 540
FRIFOND MUSIKK - tildelinger til uorganiserte lag. Tall fra 2019 inkl. Sogn og Fjordane
År		
		
2017		
2018
2019		
2020 **
Ant. tiltak			289		146		160		64
Tildeling i kroner			
1 313 100
898 449
927 195		
338 950
KOMP - støtte til kortere kurs innen det rytmiske feltet. Tall for 2019 inkl. Sogn og Fj.
År				2017		2018		2019		2020
Ant. tiltak			12		8		11		14
Tildeling i kroner			
146 000
84 000		
166 000
143 000
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STYRET / SIGNATUR
STYRET 2019 - 2021
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Tore Kloster		
Kristin Mestad		
Halvard Bjørgo		
Ingrid Heieren		
Jørgen Larsson
Axel Fjeld		
Marion R. Løseth
Ann Therese Kjenes

Norsk sangerforum
Bjørgvin kirkesangforbund
Voss musikkråd
Sogn og Fjordane Folkemusikklag
De Unges Orkesterforbund Hordaland
Ung i Kor – Vest
Folkeakademiet Hordaland (permisjon fra aug -20)
AKKS Bergen

MØTER OG REPRESENTASJON
Styret har i 2020 hatt 5 styremøter og behandlet 24 saker.
Administrasjon og styre har deltatt på flere konferanser, årsmøter, høringsrunder og dialogmøter i løpet av året. VMR er representert i styret i Vofo Vestland og fylkeskommunens
referansegruppe for frivillig sektor.

LEDERMØTE 2020
Årets ledermøte og konferanse ble gjennomført i Førde i Sunnfjord 7. mars. Der presenterte
vi resultatene av en rekke akustikkmålinger av musikklokaler i Sunnfjord, og delte kunnskap
om hvilke akustiske kriterier som er viktige for musikk. På konferansen presenterte vi også
funnene fra vår kartlegging av kommunale kulturplaner. Gjennom en panelsamtale, med
representanter både fra det offentlige og fra musikkorganisasjonene, og fikk vi en balansert
debatt om hvor viktig det er å planlegge for kultur.

DIALOG
VMR har god dialog med, og gir gjerne råd til, lokale musikkråd, medlemmer, organisasjoner
og offentlige aktører. Fylkeskommunen er en av våre viktigste samarbeidspartnere, og vi
følger godt med i de politiske prosessene og kommer med innspill i aktuelle saker. Vi har i
2020 vært i videre kontakt med kommunene og fylkeskommunen angående planstrategi
og nye kulturplaner.

ANSATTE
Ved årets slutt hadde vi 1,8 årsverk i Vestland musikkråd.

STYRETS SIGNATUR
Dokumentet er signert digitalt
Tore Kloster			
Styreleder			

Kristin Mestad			
Nestleder				

Halvard Bjørgo
Styremedlem

Ingrid Heieren			
Styremedlem			

Jørgen Larsson			
Styremedlem			

Axel Fjeld
Varamedlem		
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