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MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2009 
 

1. FRA SISTE ÅRSMØTE 
Siste årsmøte ble holdt på Union Scene Drammen 23. april 2008. 

 
1.1. Det fungerende styret i perioden 2008 - 2009 
Det valgte styret: 
Leder:  Magne Fremo   Nes musikkråd 
Nestleder: Torun Jensen    Norsk Jazzforum 
Styremedlem: Tore Stustad   Korpsnett Norge    

       Magne Seierslund  Ål musikkråd 
            Erik Løvgren   Norsk rockforbund/Union Rock 

Varamedlem: Øystein Remme  Landsforb. Dissimilis 
   Åsne Bergset   Buskerud Folkemusikklag    

1.2. Valgkomité  
Leder  Aage Norman Eilertsen Foreningen Norske Kordirigenter 
Medlem Per Brudevoll   NASOL/Drammens byorkester 

 Varamedl. Geir Nielsen   Norsk bluesunion 
 

2. MEDLEMMER       
2.1. Medlemsorganisasjoner 
Buskerud Barne- og Ungdomskorforbund 
Buskerud Folkemusikklag 
Norske Trekkspilleres Landsforbund (NTL) Buskerud Fylkeskrets 
Buskerud Musikklærerforening 
Norsk Kulturskoleråd Buskerud 
Norsk Skoleorkesterforbund (NSOF) Buskerud  
Musikernes Fellesorganisasjon (MfO) 
Folkemusikksenteret i Buskerud 
*Østnorsk Jazzsenter 
*Østnorsk Viseforum 
*Tunsberg Kantor- og Organistforening 
*Tunsberg Kirkesangforbund 
*Vestfold/Buskerud Sangerforbund 
*Norske Symfoniorkestres Landsforbund (NASOL) Buskerud   
*Musikkens Venners Landsforbund (MVL) 
*Landsforbundet Dissimilis 
*Norsk Rockforbund 
*Foreningen Norske Kordirigenter (FONOKO) 
*Ung Kirkesang 
*Musikk i Skolen 
*Norsk Country Musikk Forbund 
*Musikk fra Livets begynnelse 
*Norsk Festivalsangerforbund 
*Norsk Sangerforum       
*Korpsnett Norge       
* Medlemsorganisasjoner med ulik organisering. 
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2.2. Lokale musikkråd 
Det er godt fungerende lokale musikkråd/kulturråd  i følgende kommuner:  
Kongsberg  
Lier (Kulturråd  
Ål  
I følgende kommuner har det vært musikkråd, men vi kjenner ikke til aktivitet og får 
ikke kontakt: 
Ringerike  
Nes (Kulturutvalg)  
Hemsedal  
Hol  
Modum  
Øvre Eiker 
Nedre Eiker (Kulturutvalg)  
Sigdal   
* Musikkrådene er ikke formelt oppløst, med det er ingen aktivitet:   
*Hurum (Kulturråd) 
*Drammen  
*Gol  
*Krødsherad  
*Nore og Uvdal 
Det er ikke lokale musikkråd i Hole, Flå, Flesberg og Rollag. 

 

3. STYRET 
Det har vært 5 styremøter i 2008 og 4 styremøter i 2009. 
Styret har arbeidet med saker fra musikklivet i Buskerud og saker med utgangspunkt i 
handlingsprogrammet; egne prosjekter, administrative saker og økonomi.  
Styret har foretatt prioriteringer i tilskudd over voksenopplæringsposten. 
Styret har i perioden også behandlet høringer og saker fra NMR/MSF sentralt. Det er 
inngått partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune. 
Styret har fra 2002 avtale med Oslo musikkråd (OMR) om deling av studierektor-
stillingen.  
Fra 2004 60% OMR, 40% BMR. Fra mai 2009 har delingsprosenten vært 50%. 
OMR har arbeidsgiveransvaret for Britta Samuelsen.  
Konsulent Kari Helene Steen har hatt 80% stilling fra 01.08.07.  
Styreleder og nestleder har deltatt på ledermøter i MSF og NMR. 
Fra høsten 2009 har Magne Seierslund hatt permisjon på grunn av studier i Bergen. 
Varamedlem Øystein Remme har derfor rykket opp i styret. 
Samtlige musikkråds fylkesstyrer har valgt 3 personer i forhandlingsutvalg for de 
ansatte, med leder Kjell Marstein, Akershus musikkråd. 
BMR har siden 2000/2001 hatt det administrative ansvaret for Ungdommens 
Kulturmønstring på vegne av Buskerud fylkeskommune. Likeså Bandmønstringen for 
mennesker med psykisk utviklingshemming.  
Styremedlemmer og administrasjon har deltatt på ledermøter og årsmøter i VOFO 
Buskerud. 
5.-7.juni 2009 var BMR stedlig arrangør av NMRs musikkting og MSFs 
representantskapsmøte. BMR hadde ansvar for kulturelle innslag og annen 
tilrettelegging. Det ble meget vellykket og samtlige delegater fra hele landet var 
mektig imponert over arrangementet og oppholdet i Drammen.  
Buskerud musikkråd ble etablert 6. oktober 1979 
Styret inviterte styremedlemmer fra 30 år til jubileumsfeiring på Union Scene 
9.desember 2009. Samtlige årsmeldinger og protokoller fra de 30 år var tilgjengelige 
sammen med samtlige styrenavn. 
Her var underholdning av Mari Kvisle, Ole Ask og Trond Davidsen og Eli Marie 
Helgeland.   
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4. ADMINISTRASJON 
4.1. Administrasjonens arbeid 
I 2008 flyttet kontoret igjen tilbake til Grønland 60 i Drammen.  
Administrasjonen i 2008 har hatt i 40% stilling og konsulent i 80% stilling. Fra februar 
2009 har vi engasjert Thomas Fritsøe i 20% stilling som bandkonsulent. Vi ser fram til 
resultater av denne satsningen. Bandkonsulenten er ”vår mann” i ”Stage Europe 
Nettwork” – et planlagt EU-prosjekt 
Mye av det daglige arbeidet i administrasjonen består i service, informasjon og 
veiledning til musikklivet. Fra 2008 har BMR hatt Bingospill godkjent av Lotteritilsynet. 
Det har resultert i at BMR har kunne tilby langt flere aktiviteter enn tidligere. 
Søknads- og rapportbehandling av voksenopplæringsstøtten er et stort arbeid. 
Informasjon og søknadsarbeid med Musikkverkstedordningen (MVO) er tillagt 
fylkesavdelingen. Fra 2009 er MVO erstattet med Musikkutstyrsordningen (MU) og 
tatt ut av NMRs administrasjon.  
Kvalitetssikring av søkere på Frifond er også administrasjonens arbeid. 
Administrasjon av UKM og Bandmønstring for PU har vært et krevende, men 
interessant arbeid også i 2008 og 2009.  
BMR har sekretariat for Østnorsk Viseforum. Dette innebærer innkalling til høstkurset 
på Eidene og utsending av medlemsbladet VISAVIS.  Betalingen skjer etter regning. 
BMR har i 2008 og 2009 ført regnskap for Buskerud Ungdoms Strykeorkester (BUSO)  
 

4.2. Kontorlokaler 
BMRs kontor er nå endelig tilbake i Grønland 60. Dette er forhåpentlig det faste 
tilholdssted for framtiden. 

  

4.3. Revisor 
Fra 1996 og fram til d.d har vi avtale med registrert revisor Per Arne Sveum,  

 

4.4. Medlemskap 
BMR er medlem av VOFO i Buskerud. Fra 2009 er vi igjen innmeldt i NOKU. I 2009 
ble Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk etablert. BMR er med i 
”alliansen” og Britta Samuelsen sitter i styret. 

 
4.5. Økonomi 
Etter problematiske år har økonomien i BMR blitt sunn igjen. BMR har nå en 
akseptabel egenkapital. BMR har hatt et svært lite kontorlokale og i all administrasjon 
er det spart. Administrasjonstilskuddet fra Buskerud fylkeskommune har også økt 
noe. 
I 2008 er BMR godkjent av Lotteritilsynet som mottaker av Bingo. Dette gir BMR et 
stort løft, og med disse pengene kan BMR gi langt flere aktivitetstilbud enn noen 
gang. 
BMR mottar administrasjonstilskudd til kultur, tilskudd til voksenopplæring, samt 
refusjon av utgifter til UKM og bandmønstring fra Buskerud fylkeskommune. 
Vi mottar økonomiske midler for tjenester fra Musikkens studieforbund (MSF) og 
behandlingsgebyr på bakgrunn av antall omsøkte studietimer og voksenopplæringen.  
Til prosjekter og tiltak søker vi om aktivitetsmidler på lik linje med andre 
organisasjoner. Styret og administrasjonen jobber bevisst med å bruke ressursene til 
faglig utvikling og tilstreber til en hver tid en nøktern administrasjon. 
 

4.6. Medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd 
De siste år har vært preget av store omstillinger ift økonomi og flytting. Vi har ikke 
maktet slik vi ønsker å holde kontakt med våre medlemmer. I og med mer romslig 
økonomi og stabile kontorforhold ser vi med glede mot mer og hyppigere kontakt med 
musikklivets organisasjoner og lag.  
  

4.7. Musikkens studieforbund 
Britta Samuelsen sitter som varamedlem til styret i MSF i 2008. Fram til NMRs 
musikkting juni 2009 har hun vært leder av valgkomitéen i NMR/MSF for de ansatte. 
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4.8. Buskerud fylkeskommune 
BMR har i perioden hatt partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune. 
Administrasjonen i BMR og fylkeskommunens kulturavdeling har et godt og nært 
forhold. Vi er opptatt av at arrangementene vi har ansvar for skal være av høy 
kvalitet, og vi får tilbakemelding fra kulturavdelingen om at de er svært fornøyd med 
vårt arbeid.  

 
5. HANDLINGSPROGRAM 2008 - 2009   

Flere av tiltakene i BMRs handlingsprogram har form av påvirknings- og 
musikkpolitisk arbeid. Her er det er derfor vanskelig å vise til konkrete resultater. 
Arbeid med konkrete prosjekt og tiltak påvirker og styrker musikkrådets status og 
anseelse i fylket, og er kanskje den viktigste musikkpolitiske kraft. 

 
1. Musikklivet i Buskerud  
Øvingslokaler 
Gjennom MVO har Drammen kommune mottatt tilsagn om kr 1 mill til bygging av 
øvingsrom på Union Scene. Disse er nå i flittig bruk.  
Musikkbingen ble i 2008 plassert på Fjell i Drammen. 
I løpet av 2009 har ”utvalg for musikklokaler” jobbet med prosjekt for måling av 
romakustikk. Dette prosjektet er tenkt startet i Buskerud 2010.www.musikklokaler.no 
Kontaktarbeid 
BMR har i løpet av perioden ikke maktet å prioritere dette viktige arbeidet. Utsiktene 
for å kunne opprettholde musikkrådet videre på samme nivå har vært svært usikker. 
Det kan virke nå i løpet av denne perioden at vi er på god vei. 
Mennesker med særlige behov. 
Nettverk for lag med PU 
BMR har hatt lite møtevirksomhet i ”Musikantnettverket for PU i Buskerud”. 
Administrasjonen har imidlertid lagt mye arbeid i tilskudd til særlige målgrupper 
gjennom § 24-midler (voksenopplæringskapittelet). 
 

2. Musikkopplæring og andre kurs 
Særlige målgrupper 
1. I 2008 og 2009 har vi også bistått Drammen psykiatriske dagsenter med 
gjennomføring av musikktilbud til unge klienter. Disse kursene er også støttet av 
Drammen kommune. Bent Bredesen er lærer. BMR har inngått en avtale med 
Drammen kommune om dette tiltaket. Avtalen fornyes hvert år. 
2. Vi har hatt møter med Drammen Fengsel og Hassel Fengsel om plan for 
opprettelse av musikktilbud i fengslene. Tiltaket i Hassel kom ikke i gang i denne 
perioden. 
Bandundervisning fikk vi i gang i Drammen fengsel fra høsten 2009 i samarbeid med 
Drammen videregående skole avd. Drammen Fengsel. Lærer er Per-Åge Pedersen. 
Vi har også gitarundervisning i oppfølgingsklassen ved Drammen fengsel. Lærer her 
er Lars-Erik Hansen. Musikkutstyr for ca kr 30.000 er innkjøpt av oss og lånes i 
Drammen fengsel både for bandundervisningen og oppfølgingsklassen.  
Publikumskurs 
Det er gjennomført ett ”Kan-ikke-synge-kor-kurs i 2008. Lærer var Eli Yksnøy. 
The Band Gathering (TBG) 
BMR har arrangert høsten 2008 workshop og konsert for band fra hele Buskerud. 9 
band deltok. ”Trenere” som hver fulgte 3 band var Thomas Instø, Danny Young og 
Finn Tore Tokle. Bandet ”World Service vant konkurransen. Arrangementet var meget 
vellykket. 
I 2009 var følgende ”trenere” for TBG: Håkon Sagen, Danny Young, Ole Vistnes og 
Thomas Instø. Vinnere i 2009 var Calamity. Dette tiltaket fortsetter.  
 

 
 
 

http://www.musikklokaler.no/
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3. Levende musikk til flere 
Ungdommens kulturmønstring  
I 2008 arrangerte samtlige 21 kommuner UKM. Fylkesmønstringen var på Ål 
Kulturhus 19.-20. april. Gjester fra vennskapsfylket Pärnu i Estland var bandet Miki 
Maus, og fra vennskaps-kommunen Obrenovac i Serbia, tre dansere.  
Landsmønstringen var i Trondheim 22. – 24. juni. 
Kari Helene Steen og Britta Samuelsen deltok på UKM-konferansen i 2008. 
Gruppen NOVA fra Røyken og gruppen Ample Blast fra Modum deltok på ”UKM 
Young Art Program” i Tromsø i februar 2008. 
I 2009 arrangerte vi fylkesmønstringen på Ringerike kultursenter. Gjester fra 
Obrenovac var teatergruppen CORNER og pianisten Gerly Kättmann fra Pärnu. 
Landsmønstringen i Trondheim var 19. – 23. juni. Tre ekastraprosjekter ble 
gjennomført i 2009: 1) En promo-turne på 12 skoler rundt i fylket. Om lag 3.000 elever 
mottok informasjon om UKM.  
2)Produksjon av et ekstra innslag til landsmønstringen. Innslaget ble  satt sammen av 
4 unge deltakere, piano, dans, tuba og dikt. Produsent var Signhild Meen Wærsted. 
3) 3 band fra Buskerud fikk opptre på Norway Cup på Ekeberg. 
Kari Helene Steen og Britta Samuelsen reiste som Buskerud fylkeskommunes 
representanter til Pärnu 19. – 22. november. 2 ungdommer deltok som gjester på en 
sangfestival ”Sügisulg”. 
Bandmønstring 
Som tidligere arrangerte vi bandmønstring. I 2008 på Union Scene i Drammen lørdag 
8. november. 10 grupper med undergrupper deltok.  
I 2009 hadde vi bandmønstringen lørdag 7. november på Union Scene. Det var en 
spennende dag. 116 musikanter deltok fra 10 grupper med undergrupper. Nye 
innslag var  juniorband og kor fra Megabandet. 
Union Scene for barn 
Vinteren 2008 arrangerte vi 2 musikklubber for barn 
I løpet av 2009 har vi hatt 2 musikklubber, 2 folkemusikkarrangement, 3 
folkedansarrangement og 1 sangdag for hele familien.  
Alle arrangementene er på lørdager. 
 
4. Organisasjon  

BMR v/styret og administrasjon har deltatt på diverse musikkmøter- og konferanser i 
perioden. 

 
5. Økonomi 
Refusjon av utgifter ved diverse arbeid. 
I 2008 mottok også svært mange tiltak i Buskerud tilskudd fra MVO. Studierektor har 
kvalitetssikret samtlige søknader fra Buskerud. 
I perioden har svært mange lag i Buskerud fått støtte fra Frifond musikk. 
Tilskuddsordningen krever minst 1/3 av søkergruppen må være under 26 år. 
Bandkonsulenten kvalitetssikrer søknader fra Buskerud. 
Lag som er medlem i landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner mottar 
Frifond gjennom denne kanalen. 
Annet under dette kapittel omtales flere steder i meldingen. 

  
 6. Informasjon og dokumentasjon 

Arbeid med disse punktene i handlingsprogrammet vises under forskjellige kapitler i 
årsmeldingen. 
Vi arbeider med å få BMRs webside bedre.  

 
6. STUDIEVIRKSOMHETEN 

6.1. Studieringer på ordinært nivå § 19 

Tilskudd til opplæring i musikk reguleres fra Lov om voksenopplæring. 
Statstilskudd fordeles ut til fylkesavdelingene via MSF.  
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2008:  I Buskerud ble det registrert 153 kurs med tilskudd over VO-kapitlet. 
4.419 timer med lærer, 2.166 timer uten lærer. 1.039 deltakere kvinner og 804 
deltakere menn. Dette utløste et totalt tilskudd over §19 på kr. 427.460,- . 

2009: Registrert 173 kurs. 4.515 timer med lærer, 2.844 timer uten lærer. 1197 
kvinner og 864 menn. Tilskudd kr 450.219,-. 

   
6.2. Tilskudd til særlige målgrupper - § 24 

Tilskudd til særlige målgrupper - § 24, er ment å dekke opp for merkostnader     
ved opplæringen. Denne opplæringen mottar tilskudd fra § 19 og § 24.  

 2008:   BMR har tildelt tilskudd § 24 på kr. 123.824,-.  
 2009:   Tilskudd § 24 på kr. 140.544,-  
            Dette er fordelt til: 

Liung-gjengen, Austjord muskkorps, Hurø-gjengen, Megabandet, Frisko band 
og til egne §24-kurs. 

 
 
7. OFFENTLIGE TILSKUDD 

7.1 Adm. Og driftstilskudd fra MSF 
2008:  Adm. - og driftstilskudd til BMR ble beregnet til kr.109.652,-  
2009: Adm. - og driftstilskudd til BMR ble beregnet til kr. 146.083,-  

 

7.2. Fylkestilskudd  
2008:  Over fylkeskommunens budsjett fikk BMR til VO-administrasjon kr. 88.500,-. 

Kulturtilskuddet var kr. 265.000,-. 
 2009: Over fylkeskommunens budsjett fikk BMR til VO-administrasjon kr. 102.150,- 
  Kulturtilskudd kr. 265.000,- 

 

7.3. Refusjon av utgifter til fylkesomfattende tiltak på oppdrag fra 
Buskerud fylkeskommune 

2008: UKM–Buskerud ble administrert av BMR for kr 550.000,-. 
PU-mønstring ble administrert av BMR for kr 50.000,-. 

 2009: UKM-Buskerud ble administrert av BMR for kr. 550.000,- 
  2 prosjekter for UKM kr 65.123,- 
  PU-mønstring ble administrert for kr. 60.000,- 

 
 SLUTTORD 

Perioden 2008 og 2009 har vært hektisk og spennende. I forhold til arbeidsoppgaver 
er administrasjonens personalressurs noe knapp, men arbeidsoppgavene fordeles 
mellom våre 3 på kontoret. Som følge av bedret økonomi er tilbudet ut til musikklivet 
mye bedre enn tidligere.  
Endelig etablering på Union Scene i nye lokaler betyr mye for miljøet.  
Arbeidsmiljøet er godt. 
Styret og administrasjonen har jobbet svært godt sammen.  
BMR har godt samarbeid med Buskerud fylkeskommune. Det betyr at arbeidet for 
musikklivet i Buskerud blir ivaretatt på en god måte. 
Vi ser imidlertid at arbeidet med ”medlemspleie” bør bli bedre. 
BMR takker alle gode kontakter for godt samarbeid i perioden 2008-2009. 

 
Drammen 8. mars 2010 
Buskerud musikkråd 

Magne Fremo 
Styreleder 

Torun Jensen, Magne Seierslund/Øystein Remme, Erik Løvgren, Tore Stustad, 
             

 
Britta Samuelsen 
Daglig leder 


