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MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2011 
 

1. FRA SISTE ÅRSMØTE 
Siste årsmøte ble holdt på Union Scene Drammen 29. april 2010. 

 
1.1. Det fungerende styret i perioden 2010 - 2011 
Det valgte styret: 
Leder:  Magne Fremo   Nes musikkråd 
Nestleder: Torun Jensen    Norsk Jazzforum 
Styremedlem: Tore Stustad   Korpsnett Norge             

   Erik Løvgren   Norsk rockforbund/Union Rock 
      Øystein Remme  Landsforb. Dissimilis 
  
Varamedlem: Sven Arne Trolsrud  Drammens Symfoniorkester/NASOL 

Magne Seierslund  Ål musikkråd 
 
Fra høsten 2011 har Erik Løvgren bedt om permisjon ut perioden, og Sven Arne 
Trolsrud har møtt som styremedlem.  

 
1.2. Valgkomité  
Styret har i oppdrag fra årsmøtet å utnevne valgkomité. 

 
 

2. MEDLEMMER       
2.1. Medlemsorganisasjoner 
Buskerud Folkemusikklag 
Buskerud Musikklærerforening 
Musikernes Fellesorganisasjon (MfO) 
Folkemusikksenteret i Buskerud 
Østnorsk Jazzsenter 
Østnorsk Viseforum 
Tunsberg Kirkesangforbund 
Tunsberg Ung Kirkrsang 
Vestfold/Buskerud Sangerforbund 
 
Ung i kor 
Norske Trekkspilleres Landsforbund (NTL)  
Norsk Skoleorkesterforbund (NSOF) Buskerud  
Norske Symfoniorkestres Landsforbund (NASOL) Buskerud   
Musikkens Venners Landsforbund (MVL) 
Landsforbundet Dissimilis 
Norsk Rockforbund 
Foreningen Norske Kordirigenter (FONOKO) 
Musikk i Skolen 
Norsk Country Musikk Forbund 
Musikk fra Livets begynnelse 
Norsk Festivalsangerforbund 
Norsk Sangerforum       
Korpsnett Norge 
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Norsk kulturhusnettverk 
Norsk Kammermusikkforbund 
Kulturforbundet 
Norsk Forening for musikkterapi 
BandOrg 
     

2.2. Lokale musikkråd 
Det er lokale musikkråd/kulturråd i følgende kommuner:  
Kongsberg  
Ål  
Ringerike  
Øvre Eiker 
Sigdal  
Lier (Kulturråd)  
Nedre Eiker (Kulturutvalg) 
I 2011 ble det etablert kulturråd i Drammen 

 

3. STYRET 
Det har vært 3 styremøter i 2010 og 4 styremøter i 2011. 
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.  
 
Britta Samuelsen hadde i 2010 OMR som arbeidsgiver, men jobbet 80% i BMR. 
Styret i BMR engasjerte henne i 80% stilling fra 01.01. 2011 etter at hun sluttet i OMR 
Konsulent Kari Helene Steen har hatt 80% stilling fra 01.08.07.  Thomas André Fritsø 
har 20% engasjement som bandkonsulent. 
Samtlige musikkråds fylkesstyrer har valgt Kjell Marstein som arbeidsgiver-
representant i forhandlinger med de ansatte. 
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. 

Ansettelse av ny daglig leder 
Styret utlyste stillingen som daglig leder i forskjellige aktuelle tidsskrifter juli 2011. Det 
kom 25 søknader, og mange var svært gode og aktuelle søkere. 6 personer ble 
innkalt til intervju. 
Ole-Jacob Thorkildsen ble tilbudt stillingen, og takket ja 01.10. Med 3 måneders 
oppsigelse tiltrer Ole-Jacob stillingen 01.01.2012.  

 
 
4. ADMINISTRASJON 

4.1. Administrasjonens arbeid 
Administrasjonen i 2010 og 2011 har hatt daglig leder i 80% stilling og konsulent i 
80% stilling. Thomas Fritsø har hatt i 20% stilling som bandkonsulent.  
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. 
Aktivitetene omtales andre steder i årsmeldingen. 
Søknads- og rapportbehandling av voksenopplæringsstøtten 2 ganger pr. år er et 
stort arbeid.   
Kvalitetssikring av søkere på Frifond er administrasjonens arbeid. 
Administrasjon av UKM og Bandmønstring for PU har vært et krevende, men 
interessant arbeid også i 2010 og 2011.  
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4.2. Kontorlokaler 
BMRs kontor er på Grønland 60, 3. etg., Union Scene. I overkant av 10 kulturaktører, 
frivillige kulturorganisasjoner og offentlige kulturaktører holder til på Union Scene. 

  

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 (ØKS) etablert. BMR er med i 
”alliansen” og Britta Samuelsen sitter i styret i 2010 og 2011. 
BMR deltar på møter og tiltak som arrangeres av disse organisasjonene. 

 
4.5. Økonomi 
BMR har en akseptabel egenkapital.  
Fra 2008 er BMR godkjent av Lotteritilsynet som mottaker av Bingoinntekter. Dette 
har gitt BMR mulighet til å tilby gode aktivitetstilbud til barn og unge. 
BMR mottar administrasjonstilskudd til kultur, tilskudd til voksenopplæring, samt 
refusjon av utgifter til UKM og bandmønstring fra Buskerud fylkeskommune. 
Administrasjonstilskuddet fra Buskerud fylkeskommune ble i 2011 redusert med kr 
50.000 til kr 300.000. 
Vi mottar økonomiske midler for tjenester fra Musikkens studieforbund (MSF) på 
bakgrunn av antall omsøkte studietimer i voksenopplæringen.  
Musikk i fengsel og frihet (MIFF) administreres i MSF, og de gir tilskudd til aktiviteter i 
fylkene der dette tilbudet settes i gang. Kostnader til koordinering av aktivitet dekkes 
også av MIFF. 
Styret og administrasjonen jobber bevisst med å bruke ressursene til faglig utvikling 
og tilstreber til en hver tid en nøktern administrasjon. 
 

4.6. 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. Vi har ikke hatt møte med Hovedutvalget for kultur i perioden, men 
kontakt med utvalgsleder har vært god. 

 
 
5. HANDLINGSPROGRAM 2010 - 2011   

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  
Lokaler til musikk 
Utvalg for musikklokaler har utviklet “NMRs norm for akustikk i lokaler til musikk”. 
BMR har i 2010 kjøpt inn utstyr for måling av romakustikk. Utstyret er godkjent av 
ledende akustikere. Thomas Fritsø har gjennomgått opplæring for bruk av utstyret, og 
han er nå sertifisert “måler”. I 2011 har Fritsø gjennomført ca 16 målinger. Dette blir et 
viktig arbeid i årene som kommer, og er en del av NMRs samlede arbeid for utvikling 
av musikklokaler. Les mer: www.musikklokaler.no 
Musikkonferanse 
I mars 2011 ble det arrangert en fylkesomfattende konferanse på Hønefoss. Innleder 
var Arvid Askø med emnene:  

 Hvordan bruke kulturloven i kommunevalgkampen 2011 

 Politiske utfordringer for musikklivet 
Vi hadde også Tone Østerdal som orienterte om BFKs “Kunst- og Kulturstrategi 2010-
2014”.  Engasjementet fra deltakerne var meget aktivt. 

http://www.musikklokaler.no/


 
 
__________________________________________________________________________ 

 
- 4 - 

Mennesker med særlige behov. 
Gjennom arbeid med bandmønstring har BMR tett nettverk med fagpersoner og lag 
som arbeider med musikk for psykiske utviklingshemmede. 
Administrasjonen har lagt mye arbeid i tilskudd til særlige målgrupper gjennom 
tilretteleggingstilskuddet (tidl. § 24-midler fra voksenopplæringskapittelet). 
 

2. Musikkopplæring og andre kurs 
Særlige målgrupper 
1) I 2010 og 2011 har vi også samarbeidet med Drammen psykiatriske dagsenter om 
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) 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. Musikkutstyr for ca kr 30.000 er innkjøpt av oss, og lånes i Drammen 
fengsel. Bandundervisningen er i fast gjenge i 2010 og 2011. 
Høsten 2011 satte vi i gang et studiokurs (Cubase) med tilskudd fra Arbeids-
direktoratet (tilskuddet er i sammenheng med liknende kurs i Oslo fengsel og Tromsø 
fengsel) Det er innkjøpt 2 studiostasjoner (Mac,keyboards mm) Lærer er her også 
Per-Åge Pedersen. 
3) I 2010 og 2011 har vi hatt bandopplæring i samarbeid med Kirkens Bymisjon i 
Drammen, avd, FRI. Det har vært med 3-7 medlemmer i bandet. De har øvd på G60 
og vi har leid instrumenter fra Drammen Kulturskole. 
4) I 2011 fikk vi i gang musikktilbud i Hassel fengsel. Sommerskole og bandopplæring 
i hele høstsemesteret. Ca 5-7 deltakere har fulgt kurset som desember 2011 ble 
avsluttet med skolekonserter for 3 trinn ved Skotselv skole.  
November 2011 ble BMR v. Britta Samuelsen og Per-Åge Pedersen invitert til en 
fylkesomfattende konferanse om opplæring i fengsel. Vi hadde her en lang innledning 
og beskrivelse av MIFF. Vi møtte meget god respons.  
Publikumskurs 
Det er ikke gjennomført publikumkurs i 2010 og 2011. 
Bandkonkurranse 2011 

BMR arrangerte konkurranse for band i Buskerud våren 2011. Arrangementet 
på ÅL kom ikke i gang på grunn av manglende påmelding. På Sekkefabrikken 
i Røyken deltok det 12 band og på EnergiMølla på Kongsberg deltok 9 band. 
Vinnerne fra hver konkurranse deltok på en finale under Working Class 
Herofestivalen (WCH) i Drammen. Her sammen med band fra Vestfold og 
Telemark. Premien var å delta på en av utvekslingene i Stage Europe Network 
2011 
The Band Gathering (TBG) 
BMR har arrangert høsten 2010 og 2011 workshop og konsert for band fra hele 
Buskerud. 9 band deltok begge årene. I 2010 var lærerne Ola Vistnes, Håkon Sagen 
og Håkon Eivind Larsen. Bandet som vant i 2010 var “The World Service” fra 
Drammen, og premien var et gavekort fra Jonny Musikk på kr 10.000. Gavekortet ble 
sponset av Jonny Musikk med kr 5.000. En del av premien var også å få være med 
på utvekslingsprogrammet Stage Europe Network med en ukes opphold i Rotterdam 
og en ukes opphold i Reykjavik. 
I 2011 var lærerne Håkon Sagen, Håkon Eivind Larsen og Anders Hofstad Sørås 
Bandet som vant heter ”Athena”. Premien var gavekort på kr 10.000 og deltakelse i 
konkurranse sammen med TBG-vinnere fra Vestfold og Telemark under Working 
Class Hero festivalen 2012. 
Stage Europe Network – et EU-prosjekt 

«Stage Europe» er et prosjekt med fokus på kunst og kultur, media, 
kommunikasjon og informasjon - dette gjennom musikk. 
«Stage Europe Network» er et samarbeid mellom Nederland, Polen, 
Frankrike, Tyskland, Island og Norge.  
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SEN ble etablert i Buskerud 2010, og ØKS er samarbeidspartner på norsk side. BMR 
har vært med siden starten, og vi har vært kontakt mellom SEN-Buskerud/ØKS og de 
deltakende bandene. 
I 2010 var Buskerud vertskap for delegasjoner/band fra 5 andre land: Island, Polen, 
Nederland, Tyskland og Frankrike. Bandene øvde i en uke sammen med musiker Tim 
Scott. Det ble laget en dokumentasjonsvideo, og flere konserter ble arrangert. 
Ansvarlig i BMR for prosjekter var Thomas Fritsø. 
Han har i 2010 og 2011 vært med som leder for de band som har vært i utveksling. 

2010 i Nederland og Island. 2011 i Nederland. 
 
3. Levende musikk til flere 
Ungdommens kulturmønstring  
I 2010 arrangerte samtlige 21 kommuner UKM. Fylkesmønstringen var på Ringerike 
Kultursenter 17. og 18. april. Ca 250 undommer deltok. Gjester fra vennskapsfylket 
Pärnu i Estland var Lee Taul og Kalle Pilli. Disse to unge jazzmusikerne øvet inne to 
låter sammen med bassisten Fredrik Karlsen og trommeslageren Anders Langset. 
Begge fra Ringerike. Meget spennende innslag. Fra vennskapskommunen 
Obrenovac i Serbia kom fiolinisten Mina Kacanski, og to folkemusikere, Jovano Matic 
og Marco Kostic.  
UKM festival 2010 ( tidl. Landsmønstringen) var i Trondheim18. – 22. juni. 
Kari Helene Steen deltok på UKM-konferansen i 2010. 
I 2011 arrangerte vi fylkesmønstringen på Union Scene i Drammen 09. og 10. april. 
215 ungdommer deltok.  Vi hadde ingen gjester i 2011. 
Kari Helene Steen deltok på UKM-konferansen 2011. 
UKM festival ble arrangert i Trondheim 24. – 28. juni.  
Bandmønstring 
Som tidligere arrangerte vi bandmønstring. I 2010 på Union Scene i Drammen lørdag 
6. november. 9 grupper med undergrupper deltok.  
I 2011 hadde vi bandmønstringen på Ringerike Kultursenter lørdag 5. november. 
Over 140 musikanter deltok fra 8 grupper med undergrupper.  
Union Scene for barn 
I  2011 hadde vi “hovedmenyen SimSalaSang” med Bente Bogen og Åsne Berre 
Persen. En lørdag på våren og en lørdag på høsten. Mange barn med familier deltok. 
Utveksling 2011 Pärnu – Buskerud 
På oppdrag fra Buskerud fylkeskommune administrerte BMR et ungdoms-
kulturutvekslingsprosjekt med Pärnu. Ungdomskoret VOX fra Ringerike ble invitert til 
den store sangfestivalen i Tallinn og seinere til diverse arrangement i Pärnu. 
Dirigent Ingvild Hasund og Britta Samuelsen deltok i april på dirigentseminar i Tallinn. 
I mai fikk Buskerud besøk fra koret Liisud og folkemusikkgruppen Cantelo. Ringerike 
kommune og Ringerike pikekor sto som vertskap. Hele opplegget ga læring og 
mange fine opplevelser.  

 
4. Organisasjon  

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

 
5. Økonomi 
I 2010 ble det et solid overskudd i regnskapet, og dette har medført at egenkapitalen 
er tilfredsstillende. 
 I 2011 endret Stortinget reglene om Bingospill. Kravet er nå at 4 organisasjoner deler 
inntekten og omsetningen kan ikke overstige kr. 700.000. dette medførte noe 
nedgang i Bingoinntektene. 
I 2011 ble også tilskuddet fra BFK redusert. Likevel er resultatet for 2011 et 
overskudd på ca. 30.000. 
BMR arrangerer på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune UKM og Bandmønstring. 
Vi mottok kr 600.000 og kr 60.000 til disse arrangementene i 2011. Dette dekker ikke 
de faktiske kostnadene til gjennomføring av arrangementene.. 
Kr. 80.000 ble refundert for Kor-utvekslingsprosjektet 2011.    
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 6. Informasjon og dokumentasjon 

Arbeid med disse punktene i handlingsprogrammet vises under forskjellige kapitler i 
årsmeldingen. 
BMRs webside oppdateres jevnlig.  

 
 
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.  

 
2010:  I Buskerud ble det registrert 181 kurs med tilskudd over VO-kapitlet. 

5.233 timer med lærer, 3.082 timer uten lærer.1.067 deltakere kvinner og 803 
deltakere menn. Dette utløste et totalt tilskudd over §19 på kr. 556.770,- . 

2011: Registrert 197 kurs.5.507 timer med lærer, og 3.910 timer uten lærer.1.083  
kvinner og 847 menn. Tilskudd § 19 kr. 637.656,-. 

   
6.2. Tilskudd til særlige målgrupper - tilretteleggingstilskuddet 

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

 2010:   BMR har tildelt tilskudd til særlige målgrupper med TRT på kr. 306.899,- 
 2011:   Tildeling av  TRT var på kr. 406.525,60,-  
            Dette er fordelt til: 

Liung-gjengen (2 grupper), Austjord muskkorps, Hurø-gjengen, Megabandet4 
grupper), Frisko band, og til egne kurs (MIFF og Psyk.dagsenter). 

 
 
7. OFFENTLIGE TILSKUDD 

7.1 Adm. Og driftstilskudd fra MSF 
2010:  Adm. - og driftstilskudd til BMR ble beregnet til kr. 123.229,- 

 (22.838 Miff-2009) 
 Tilskudd fra MIFF kr. 50.000,- 
2011: Adm. - og driftstilskudd til BMR ble beregnet til kr. 139.408,- 
 Tilskudd fra MIFF kr. 105.000,- 

 

7.2. Fylkestilskudd  
2010:  Over fylkeskommunens budsjett fikk BMR til VO-administrasjon kr.119.850,-  

Kulturtilskuddet var kr.350.000  
 2011: Over fylkeskommunens budsjett fikk BMR til VO-administrasjon kr.125.100,-  
  Kulturtilskudd kr. 300.000,- 

 
7.3. Refusjon av utgifter til fylkesomfattende tiltak på oppdrag fra 

Buskerud fylkeskommune 
2010: UKM–Buskerud ble administrert av BMR for kr 600.000,-. 

PU-mønstring ble administrert av BMR for kr 50.000,-. 
 2011: UKM-Buskerud ble administrert av BMR for kr. 600.000,- 
  PU-mønstring ble administrert for kr. 60.000,- 
  Utvekslingsprosjekt for ungdomskor Pärnu – Buskerud kr. 80.000,-  

 
 SLUTTORD 

Perioden 2010 og 2011 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. Beslutningen fra Britta Samuelsen om å fratre med pensjon 
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fra 2012 medførte så en spennende prosess med utlysning og ansettelse av ny daglig 
leder i musikkrådet. 
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 2010 og 2011. 

 
Drammen 8. mars 2012 
Buskerud musikkråd 

 
 

Magne Fremo 
Styreleder 

 
 

Torun Jensen,   Magne Seierslund  /  Øystein Remme,  
 
 

Erik Løvgren  /  Sven Arne Trolsrud,   Tore Stustad, 
             

 
 
 
 
 

Britta Samuelsen 
Daglig leder 

 
Ole-Jacob Thorkildsen 

Daglig leder 2012 


