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RS 42-/-19 Musikk i Innlandet
I det nye Innlandet skal det etableres et ny forvaltningsstruktur for å styre musikklivet i hele fylket.
Det skal ta hensyn til alle sjangre og bygge på eksisterende kompetansemiljø og utøvere.
Telemarksforskning har etter en intervjurunde i hele fylket kommet fram til en modell som Teater
Innlandet, med ett administrasjonssenter. Hvor dette skal være er ikke avgjort, men ifølge
fylkeskultursjef Kyrre Dahl er det kommet flere tilbydere. Lokaliseringen er avhengig av
kompetansemiljø, fasiliteter og infrastruktur. Nord-Aurdal har medlt sin interesse til
fylkeskommunen. Det samme har bla Gjøvik. Gjøvik har i en årrekke (2012-2016) vært
satsingsområde som Musikkby for Oppland fylkeskommune.
Musikk Innlandet vil være et administrativt nav. Det er altså ikke et tiltak for å styrke ett miljø, men
for at arbeid som skal tjene hele Innlandet lokaliseres til et administrativt senter.
Telemarksforskning anbefaler blant annet at det legges opp til en modell som utvikler lokale
arrangører og samhandling mellom dem. På den måten vi den nye ordningen uansett kunne
virke positivt for aktuelle musikkmiljø. Administrasjonen skal ikke ha mange ansatte, og
produksjoner og kompetanse skal kjøpes fra hele fylket. Vertskommunen/regionen må bidra med
lokaliteter og medfinansiering av stillingen(e). Økonomi fordeling stat/fylke/kommune kan bli
60/20/20 eller 6/6/6 avhengig av kulturmeldinga. Økonomiske rammer vedtas i desember.
Kommuner må forplikte sin andel. Dette vi gripe inn i kommuneøkonomien. Derfor må dette
diskuteres med kommunene før det arbeides videre med.
Kulturnettverket har tatt opp saka, og ser det ikke som naturlig at navet skal ligge på Gjøvik, men i
Valdres. Det har vært avholdt møter mellom VNK, fylkespolitiker Eivind Brenna og leder i
kulturnettverket, samt i kulturnettverket som har satt ned en arbeidsgruppe for å kartlegge status for
musikklivet innen klassisk og folkemusikk i Valdres. Notat fra arbeidet er vedlagt.
Videre var Innlandet fylke invitert til kulturnettverksmøte 7. juni for orientering, og for å få innspill.
På møtet var Mona Kleven og la fram arbeid og prosjekt for Valdres sommersymfoni. Konklusjonen
fra møtet var blant annet at arbeidet forankres regionalt, politisk og siden administrativt, før det
arbeides videre.

Forslag til vedtak:
Valdreskommunene avklarer om de ønsker Valdres som administrativt senter for Musikk Innlandet,
og om de vil følge opp med økonomis egenandel/fasiliteter knytta til en slik stilling.
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