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Uttale - høyring ny UKM-strategi 2020 - 2024
Bakgrunn
UKM Norge la i mars 2019 fram forslag til ny strategiplan for perioden 2020-2024.
Strategiarbeidet blir grunngjeve med kommune- og regionreform, nye
stortingsmeldingar som omhandlar barn og unge, og endringar i ungdommen sin
kulturbruk, sosiale åtferd og digitale liv.
I sitt høyringsbrev til kultursjefar og fylkeskultursjefar skriv UKM Norge at den nye
strategien er utarbeida i samråd med det nasjonale UKM-nettverket, og at det er
nokre viktige erkjenningar som ligg til grunn for den nye strategiplanen. Desse er:





“Målet med UKM er ikke UKM, men et best mulig kultur- og oppvekstmiljø.”
“Det er (for) mange organisasjoner som arbeider parallelt i sine siloer på tross
av delvis overlappende målsettinger.”
“Det er ingen motsetning mellom kunstens egenverdi og instrumentell bruk av
kultur, snarere er det gjensidig berikende å ha en fot i begge leirer.”
“Det er overveiende sannsynlig at barn og unge vil leve stadig mer digitale liv,
få en større internasjonal omgangskrets, og bli stadig mer engasjert i spørsmål
relatert til FNs bærekraftmål.”

Kort om UKM Norge
UKM Norge er eit fylkeskommunalt føretak i Trøndelag (tidligare Sør-Trøndelag).
Føretaket har sitt samfunnsoppdrag frå Kulturdepartementet, og fekk omlag
12,2 mill. kroner over statsbudsjettet i 2019. UKM Norge har ansvaret for
tilrettelegging og utvikling på nasjonalt plan, for gjennomføring av nasjonal UKMfestival og yt gjennom året ulike tenester til fylka og kommunar.
Kort om organisering av UKM-arbeidet i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal musikkråd har drifta UKM (Ung Kultur møtes) på vegne av
fylkeskommunen sidan 2002. Rådet har gjennom avtale med fylkeskommunen hatt
hovudansvaret for samarbeidet lokalt og opp mot det nasjonale nivået,
utviklingsarbeid og gjennomføring av den årlege UKM-fylkesfestivalen.
Talet på deltakarar i Møre og Romsdal er relativt stabilt; med 1911 i 2017, 1654 i
2018 og 1760 i 2019. 36 av 34 kommunar arrangerte lokalmønstring i 2019. Det er
store variasjonar i talet på deltakarar år for år i den enkelte kommune.

Om strategiplanen
Utkast til ny strategiplan presenterer UKM sitt samfunnsoppdrag slik:
«å stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet, lokalt,
regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement –
åpent for all ungdom.» Målsettinga er at «UKM skal bidra til lokalmiljø med
trygge ungdommer, som bruker kunst, kultur og kreativitet til å ytre seg,
utøve, medvirke og lære.» Vidare at «de kulturelle møtene skal være synlig,
verdsatt og diskutert.»
Strategiplanen understrekar at fundamentet for all UKM-aktivitet, er føresetnaden
om at UKM skal forsterke effekten (vår utheving) av arbeidet som blir gjort av
engasjerte kulturarbeidarar, pedagogar og ungdomsarbeidarar i fritidsklubbar,
kulturskolar og kulturkontor. Vidare at UKM skal bidra til samanheng og heilskap på
tvers av organisasjonane.
UKM sin rolle er å
 bygge bru mellom menneske, miljø og kulturuttrykk
 løfte kvaliteten på norsk kulturliv gjennom å gi talent ein arena for å utvikle
seg vidare
 gjere ungdom trygge i ei meir kompleks verd
I den førre strategiperioden for UKM Norge (2015-2020) var målet å styrke UKM sin
posisjon, relevans og deltaking. Det skulle skje gjennom heilårleg UKM-aktivitet i
kommunane. For å underbyggje det heilårlege perspektivet skifta UKM namn, og
gjekk frå å heite «Ungdommens kulturmønstring» til «Ung kultur møtes».
I utkast til ny strategiplan er det heilårlege perspektivet er sterkt tona ned. Det
står:
«Hovedaktiviteten i UKM er lokale mønstringer. Idealet er å samle et bredest
mulig spekter av ungdom og kulturuttrykk til utfoldelse og utvikling gjennom
visninger, workshops og sosialt samvær.» Planen seier vidare at der «UKM
har gode rammer, er mønstringene omfattende festivaler hvor ungdommen
selv – med veiledning fra profesjonelle voksne – får ansvar for både
planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og kunstnerisk innhold.»
Det blir understreka at UKM har størst positiv effekt der den lokale mønstringa
inngår i ein ungdoms- og kulturpolitisk heilskap, der det er prosessar og hendingar i
forkant og etterkant og der dei ulike fagmiljøa samarbeider.
Ny strategiplan ønsker å styrke UKM sin relevans gjennom fire satsingsområde. For
kvart av områda er det føreslått både nasjonale, regionale og lokale tiltak som kan
bidra til å styrke kvart av områda. Forslag til regionale tiltak er:
1. «Samarbeid, helhetstenkning og forankring
- Se barne- og ungdomskulturfeltet i regionen under ett og stimulere til
samarbeid mellom de ulike organisasjonene, hvor DKS spesielt kan bidra
til kompetanseheving og deltakelse gjennom året.
- Fokus på nettverksbygging og erfaringsdeling på tvers av kommunene,
og styrking av møtepunktene mellom lokalarrangørene.

2. Ung styring, unge stemmer, unge uttrykk
- Stimulere til aktive unge arrangør- og referansegrupper, med fokus på
kompetanseheving og deltakelse lokalt.
3. Digital merverdi og samhandling
- Ta imot og tilrettelegge for deltakelse i nasjonale digitale satsinger fra
UKM Norge.
- Legge til rette for samhandling og deltakelse på digitale plattformer og
knytte dette til den fysiske møteplassen som UKM er.
4. Internasjonale nettverk
- Se på muligheter for å inkluder UKM i regionenes internasjonale
prosjekter.»
Vurdering
Strategiplanen seier at visjonen er å gjere UKM til Noreg sin viktigaste møtestad for
ung kultur, og oppdraget frå Kulturdepartementet seier at UKM skal vere eit
landsomfattande arrangement for all ungdom.
I vår evaluering av UKM i Møre og Romsdal, er det avdekka at mange fortsatt ser
på UKM som eit tilbod for uorganisert ungdom, og dermed er ikkje til dømes
kulturskoleelevar i UKM si målgruppe. I forslag til ny strategiplan, legg UKM Norge
tydeleg vekt på at UKM er for alle, men UKM i sin noverande form har for mykje
overlapping med andre lokale kulturtilbod for barn og unge. Særlig gjeld dette dei
lokale mønstringane som liknar mykje arrangement som til dømes Melodi Grand
Prix i skolen, kulturskolane sine elevkonsertar og utstillingar og danseskolane sine
sommarshow. Alle desse tilboda har sine styrker, men det kompliserer bildet at
kvar og ein aktør som oftast jobbar med “sine barn og unge” i “sin silo”. Ofte
opplever ein at aktivitetar og arrangement konkurrerer, noko som blir tydeleg i
UKM Norge si erkjenninga om at: «Det er (for) mange organisasjoner som arbeider
parallelt i sine siloer på tross av delvis overlappende målsettinger.» Slike
situasjonar oppstår også i Møre og Romsdal.
Alle kulturaktørar med tilbod for barn og unge, har same målsetting; dei vil bidra til
at barn og unge opplever mestring, blir inkludert og at dei stadig får nye
kunstnarlege og kulturelle erfaringar. At UKM Norge si nye strategiplan tek grep for
å tenke heilskap og samarbeid på alle nivå, ser fylkesrådmannen som særs
positivt. Samtidig er det ei utfordring at UKM har all ungdom som si
hovudmålgruppe. Om ein lokalt ikkje oppnår å tenke heilskap og samarbeid, kan
det bli vanskeleg å bli kvitt silotenkinga og dermed «konkurransen» om ungdom si
merksemd. Fylkesrådmannen meiner samtidig at det er positivt at fokuset på
aktivitet heile året, er tona ned. Det kan medverke til å unngå situasjonar lokalt der
UKM «tar», eller får, æra for arbeidet andre kulturaktørar gjer gjennom heile året.
Gjennom at hovudaktivitet no skal vere lokale mønstringar med sterk grad av
ungdommen sin medverknad, varslar strategiplanen ei forsterking av det lokale
perspektivet. Fylkesrådmannen legg merke til at den nye strategiplanen ikkje har
søkjelys på fylkesfestivalen som arrangement. I staden er det søkjelys på at
ungdommane skal få ansvaret for heile prosessen frå planlegging, via
gjennomføring til dokumentasjon og kunstnarleg innhald i den lokale mønstringa.
Alt under rettleiing av profesjonelle vaksne. Dette er ikkje eit ansvar
fylkeskommunen kan eller bør ta. Samtidig kjenner vi til at det er knappe UKMressursar lokalt, og det vil vere urimeleg å pålegge kommunane eit slik ansvar utan

at det blir følgt opp med ressursar og støtte frå både det nasjonale og regionale
leddet. Om det ikkje blir gjort, er det stor fare for at kommunane ikkje kan svare ut
krava i strategiplanen og dermed kan det lokale tilbodet om UKM-arrangement
forsvinne.
Fylkesrådmannen ser at det er godt samsvar mellom dei hovudtrekka som kjem
fram i ny strategiplan for UKM Norge, og det arbeidet som fylkeskommunen no gjer
for å styrke UNG kunst og kultur i Møre og Romsdal. For å kunne svare ut den nye
strategien, bør fylkeskommunen si rolle i UKM-arbeidet vere å sjå til at UKM blir
tilpassa lokale og regionale forhold, mobilisere til samarbeid og nettverk og å
samordne den offentlege innsatsen i tråd med den nye strategien. Ein må og
forvente at UKM Norge bidreg til å styrke kommunane sin moglegheit for å lage
gode lokale mønstringar, til dømes gjennom å auke potten med stimuleringsmidlar.
Forslag til vedtak:
1. Møre og Romsdal fylkeskommune er positiv til at den nye strategiplanen til
UKM Norge sett sterkare søkjelys på det lokale nivået, og at den stiller tydelege
krav til medverknad frå ungdom i alle ledd i gjennomføringa av dei lokale
mønstringane. Fylkeskommunen meiner at dette er ei utvikling i riktig retning,
men ser at strategiplanen vil føre til behov for meir ressursar lokalt som følgje
av større lokalt ansvar og auka utgifter for kommunane.
2.

Møre og Romsdal fylkeskommune understreker at det saman med større lokalt
ansvar for UKM også må følgje med økonomiske ressursar til kommunane. Vi
viser her til dei vurderingane som er gitt av fylkesrådmannen i saksframlegget.
Fylkeskommunen oppmodar UKM Norge til å bruke ein større del av dei
nasjonale midlane til styrking av det lokale nivået, til dømes gjennom å auke
potten for stimuleringsmidlar.
Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann
Heidi-Iren Wedlog Olsen
fylkeskultursjef
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