
               

  musikkrådet – et redskap for økt 

                                                                                                           innflytelse og bedre aktiviteter 

 

 

 

konferanse for lokale musikkråd, kulturråd, kulturnettverk mm 

DET LOKALE MUSIKKRÅDET OG FORHOLDET TIL KOMMUNEN  

 

Tid  23. - 25. september 2016  

Sted   Hurdalsjøen hotell og konferansesenter, Hurdal  

Arrangører  Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og Akershus musikkråd 

 

Årets konferanse for lokale musikkråd, kulturråd, kulturnettverk etc er viet forholdet mellom 

det lokale musikkrådet og kommunen:  

dialog og muligheter – ønsker og forventninger - nytte og behov 

 

I tillegg til det faglige byr vi på fagligsosiale gruppeaktiviteter: Fredag etter middag blir det 

musikkquiz. Lørdag etter lunsj blir det natursti med musikkoppgaver, i naturskjønne 

omgivelser. Og ta med sangstemmen og små, enkle instrumenter (fløyter, munnspill, 

rytmeegg og hva det nå er) til hyggelige musikkaktiviteter lørdag kveld. 

 

Pris  kr 3.500 (dekker mat og overnatting)   

Påmelding via skjema på www.musikk.no/lokMR innen 9. september.  

 

Representanter for kommunale enheter er velkommen til å delta.  

  

For ytterligere opplysninger, kontakt:           

Norsk musikkråd, Erlend Rasmussen, erlend.rasmussen@musikk.no tlf 9019 5536 

 

           

http://www.musikk.no/lokMR
mailto:erlend.rasmussen@musikk.no


fredag 23. september  

 

17.00  felles buss fra Gardermoen (plattform meldes seinere) til Hurdalsjøen hotell 

17.30  registering, innsjekk, kaffe med noe å bite i  

 

18 -19.45 Velkommen, ved Bjørn Hansen, leder i Akershus musikkråd  

  Kulturutredningen 2014 – vår beste verktøykasse      

Enger-utvalgets oppdrag var å evaluere utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 

2005, vurdere virkningen av «Kulturløftet», og gi innspill til kulturpolitikken 

kommende år. Hvordan kan Kulturutredningen 2014 brukes i strategisk arbeid 

overfor kommunen?  

Åse V. Festervoll, generalsekretær i Norsk kulturforum  

  Lover og avtaler i lokalt strategisk arbeid    

Hvordan kan det lokale musikkrådet gjøre seg nytte av Kulturloven, Plan- og 

bygningsloven mm?  

Åse V. Festervoll, generalsekretær i Norsk kulturforum  

Samarbeidsavtale med kommunen       

  Det lokale musikkrådet bør ha en samarbeidsavtale med kommunen.  

Ernst Rolf, daglig leder i Mosseregionens musikkråd 

 

20.15  middag, kaffe og musikkquiz (i grupper), Kjell Marstein, Akershus musikkråd  

 

 

lørdag 24. september  

 

9.00  De lokale musikkrådene presenterer seg og sine aktiviteter  

 Else Marie Outzen, daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd og Bjørn 

Hansen, leder i Akershus musikkråd  

 

10.15  Dialog og muligheter – ønsker og forventninger – nytte og behov  

Ønsker kommunene at det frivillige musikk/kulturlivet organiserer seg? 

Hvilken nytteverdi kan det ha for kommunen? Hva kan kommunen by på, og 

hva venter den å få igjen?  

Panel:  ordfører John-Erik Vika, Eidsvoll kommune   

kultursjef Øivind Pedersen, Lillehammer kommune  

kulturskolerektor Astrid Holum, Eidsvoll kulturskole 

Ordstyrer: Ludvig Claeson, daglig leder i Musikkens studieforbund  



12.15   Frivilligsentralen som ressurs for frivillig lokalt musikkliv 

Frivilligsentralene kan være ulikt organisert. Tilknytningen til kommunen 

varierer betydelig.  

Moss Frivilligsentral driver bl a det internasjonale koret «Sang uten grenser», i 

samarbeid med Mosseregionens musikkråd og Østfold musikkråd.  

  Torill Sørenssen, daglig leder i Moss frivilligsentral    

13.00  lunsj  

 

14.00  Natursti med musikkoppgaver      

 

15.00   Lokaler – en viktig rammebetingelse for gode aktiviteter               

De aller fleste musikklokalene eies av kommunene, og 85 – 90 % er lite egnet 

til aktivitetene som utføres i dem. Hvordan jobbe for å gjøre dem egnet?  

Jon G. Olsen, leder i Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for 

musikklokaler  

15.30  Skolen som lokalt kulturhus        

Skolen er det vanligste kulturhuset i både små og store kommuner. De fleste 

samspillgrupper øver på skoler, og mange konserter arrangeres der.  

  Iver Waage, anleggskonsulent i Oslo musikkråd  

16.00  kaffe med noe å bite i  

 

16.15  Gratis tilgang på kommunale lokaler       

Å gi fritidsmusikklivet gratis tilgang til kommunale lokaler koster kommunen 

lite. Likevel er det mange skoleeiere og skoleledere som avviser dette, selv om 

Voksenopplæringsloven gir fritidsmusikklivet betydelige rettigheter.  

Ludvig Claeson/Mari Tangen, Musikkens studieforbund 

 

16.45   Det lokale musikklivets behov       

Hva er musikklivets viktigste utfordringer i den daglige virksomheten, og 

hvordan kan kommunen bidra til å gjøre hverdagen enklere? En øvelse i lokale 

prosesser.  

- gruppearbeid  

- oppsummering fra gruppearbeidet  

- vi «griller» en kommunepolitiker: Aksel G. Roksti, kommunepolitiker i Ski  

Ernst Rolf, daglig leder i Mosseregionens musikkråd  

 

 



17.45 – 18.15 lokale støtteordninger og andre bidrag (plenum)     

I de aller fleste kommunene er det lokale støtteordninger, både kommunale 

og private. Og mange kommuner bidrar med gratis lokaler, lån av utstyr mm.  

Vi tar en plenumsrunde på hva som finnes i de kommunene som er 

representert på konferansen. Er ordningene allment kjent? Er rammene store 

nok? Vi drøfter også strategisk arbeid for å øke rammene og bedre 

betingelsene.   

  Line Thorsen, daglig leder i Nord-Trøndelag musikkråd  

 

19.30  aperitiff: lokalt kulturinnslag  

19.45   middag, kaffe og praktiske musikkoppgaver  

 

  

søndag 25. september  

 

9.00  Stortingsvalget 2017 

 

I forbindelse med valgene i 2011, 2013 og 2015 initierte Norsk musikkråd og 

Musikkens studieforbund, i samarbeid med musikkorganisasjonene i Norge, 

kampanjer for å sikre fritidsmusikklivet en plass i partienes programmer. Vi 

utformet to-tre korte formuleringer som kunne gå rett inn i de fleste 

partiprogrammer. Planen er å gjøre tilsvarende til Stortingsvalget i 2017.  

- presentasjon av tidligere gjennomførte valgkampanjer   

- gruppearbeid: innspill til partiprogrammene  

- oppsummering 

 
Erlend Rasmussen, seniorrådgiver i Norsk musikkråd  

  

10.15  kaffe, utsjekk 
 

10.45  Orienteringssaker  

Kulturalliansen - en mulig modell for framtidig nasjonal organisering på 

kulturområdet 

Krona, Kongsberg musikkteater – Kongsberg musikkråds rolle i realisering av 

prosjektet - Eva Tovsrud Knutsen, leder i Kongsberg musikkråd  

 

12.30  Oppsummering, avslutning             
 

13.00  lunsj         

14 – 14.40 buss til Gardermoen                   


