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UNG kunst og kultur i Møre og Romsdal - grunnlag for ny
temaplan
Bakgrunn
UNG kunst og kultur i Møre og Romsdal er teke i bruk som eit paraplyomgrep
for det samla utviklingsarbeidet innan kunst og kultur, av, for og med barn og unge
i fylket.
I sak KF-11/19 tok Kultur- og folkehelseutvalet saka om “UNG kultur i Møre og
Romsdal” til orientering. Saka omtalar blant anna pilotprosjekt saman med
kommunane Kristiansund, Sunndal og Vestnes. Målet for dette
utviklingssamarbeidet er å utarbeide ein “UNG kulturkonvensjon”, der ung
medverknad er ein føresetnad.
Ønska effekt av utviklingsarbeidet er:
 styrka forankring av kunst- og kulturfeltet for barn og unge
 auka produksjon og formidling av kunst og kultur for, av og med barn og
unge
 styrka organisering og samarbeid mellom det offentlege og frivillige
kulturfeltet
Barn og unge sin plass i kulturpolitikken
Barn og unge er ikkje spesifikt omtalt i kulturloven, men deira rett til kunst og
kultur er nedfelt i FN sin barnekonvensjon, som er teke inn i norsk lov gjennom
ratifisering i 1991.
Konvensjonen sin artikkel 30 gir barn rett til å leve i “pakt med sin
kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk”. Artikkel
30 er særs viktig for å sikre barn si immaterielle kulturarv, mens artikkel
31 “anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og i fritidsaktiviteter
som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk
virksomhet”. Vidare pålegg konvensjonen dei vaksne “å respektere og fremme
barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre
tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjonsog fritidsaktiviteter.”
FN sitt berekraftmål nr. 4 skal «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og
fremme muligheter for livslang læring for alle». Delmål 4.7 presiserer at ein innan
2030 vil sikre at alle elevar får den kompetanse som er nødvendig for å «fremme
bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av en

ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og
kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.»
“Kulturens kraft”, St. Meld 8. 2018 – 2019, sak KF-4/19, legg opp til fleire ulike
prioriteringar og oppfølgingar som skal styrke barn og unge som målgruppe, både
som publikum og som aktive deltakarar. Meldinga seier at vi må sjå kulturlivet som
arena for danning. Meldinga sett vidare søkelys på kunst og kultur i utdanninga.
Det er verdt å merke seg at meldinga peikar på at barn og unge er framtidas
publikum, kulturprodusentar og kunstnarar. Meldinga slår fast at alle barn og unge
har rett til å
 «delta i kunst- og kulturlivet»
 «oppleve og skape kunst og kultur på egne premisser»
 «møte det beste kunst- og kulturlivet har å by på»»
 «ha tilgang til kunst og kultur de opplever som relevant, og som kan gi
grunnleggande kulturelle referansar, læring og glede»
Vidare seier kulturmeldinga at regjeringa skal leggje fram ei barne- og
ungdomskulturmelding som skal
 «løfte fram barn og unge som målgruppe og aktive deltakarar»
 «medverke til å heve statusen og kvaliteten på kultur som blir skapt og
formidla til barn og unge»
 «sjå dei ulike satsingane innanfor kulturskule og barne- og
ungdomskultur i samanheng»
 «sjå på kulturskulane si rolle i eit integreringsperspektiv og vurdere
korleis ressursar og kompetanse kan spele saman for å komme barn og
unge til gode i endå større grad»
 «styrkje samarbeidet mellom kultursektoren og kunnskapssektoren»
Kulturtanken, statleg etat for Den kulturelle skolesekken, har fått i oppdrag å bidra
i utforminga av kunnskapsgrunnlaget for den kommande barne- og
ungdomskulturmeldinga. I oppdragsbrevet til Kulturtanken skriv departementet at
arbeidet handlar om å få fram barn og unge sine stemmer, og at ein skal legge vekt
på fire tema i innspelsarbeidet:
 Kunst- og kulturformidling til barn og unge: status, kvalitet og relevans
 Digitale kunst- og kulturuttrykk: moglegheiter og utfordringar
 Kunst og kultur som ytringar: danning, deltaking og medborgarskap
 Like moglegheiter for barn og unge: inkludering og sosial mobilitet
Kulturtanken har gitt arbeidet namnet BUSK, eit anagram for “Barn og unges
stemmer – kunst og kultur”. Målsettinga er å “styrke politikernes kunnskapsog beslutningsgrunnlag i arbeidet med å utforme kulturpolitikk for barn og
unge”, og datamaterialet skal hentast inn på ulike arenaer og hos ulike aktørar.
Kulturtanken har som mål å få innspel frå aktørar og arenaer i heile landet, slik
at innspela til saman dekker dei 11 regionane Noreg får i 2020. I regi av
pilotsamarbeidet med dei tre kommunane i vårt fylke, deltek Møre og Romsdal
fylkeskommune i Kulturtanken sitt arbeidet med å hente innspel frå barn og unge.
Dette blir gjort gjennom besøk på skolar, på festivalar og gjennom eigne
arrangement i regi av pilotkommunane og av fylkeskommunen. Metoden som blir
brukt er ein strukturert gruppesamtale, avklart og avtalt med Kulturtanken.
Arbeidet skjer i perioden mars til juni, med 28. juni som frist for rapportering til
Kulturtanken.
Den nye stortingsmeldinga skal vere ferdig hausten 2020.

Samordning av tilboda innan kunst og kultur for barn og unge
I 2017 skreiv Norsk kulturskoleråd, Kulturtanken og UKM Norge under på ei treårig
intensjonsavtale. I tillegg skreiv Norsk kulturskoleråd ein eigen samarbeidsavtale
med Kulturtanken. Avtalane har som formål å få til betre samspel mellom
kulturskole, Den kulturelle skolesekken og det frivillige kunst- og kulturlivet i
kommunane. Gjennom avtalane seier partane at dei har felles mål om å sikre barn
og unge gode kulturelle oppvekstmiljø. Det er vidare eit mål at partane skal
samarbeide, dele erfaringar og sette i gang nye prosjekt nasjonalt, samt stimulere
til nytenking innan kulturliv og skole. I pressemeldinga som kom i samband med
signering, understreka partane at dei ønsker å gje barn auka mesitringsfølelse
gjennom opplevingar, eigenaktivitet og opplæring. Vidare understreka dei at det er
viktig å motverke utanforskap.
I mars 2019 vart Møre og Romsdal barne- og ungdomsråd (MRBUR) stifta. MRBUR
sitt føremål er å ta vare på interessene til barn og unge i Møre og Romsdal. MRBUR
skal skape, sette i verk og legge til rette for unge sitt samfunnsengasjement.
Alle frivillige lag og organisasjonar som driv aktivt med barne- og ungdomsarbeid,
kan bli medlemmar.
Vurdering
Offentlege tilbod som kulturskole og Den kulturelle skolesekken er satsingar som
medverkar til å forsterke det frivillige kulturtilbodet for barn og unge lokalt. Til
dømes er det kulturskolane i nokre kommunar som arrangerer UKM
lokalmønstring. Trass dette; kulturtilboda og aktørane er generelt for dårleg kopla
også i dei offentlege tilboda. Til dømes er ikkje fylkeskommunen si drift av Ung
Kultur Møtes og Den kulturelle skolesekken i dag samla under same tak, og ein
opererer med to ulike samarbeidsavtalar med kommunane; ein for UKM og ein for
DKS. Fylkeskommunen har heller ikkje eit fastsett og strukturelt samarbeid med
kulturskolane.
Kvart år sender Kulturtanken, statleg etat for den Kulturelle skolesekken, eit
tilskotsbrev med føringar for drift og prioriteringar i DKS til sine tilskotsmottakarar.
Sjølv om det føreligg ein nasjonal intensjonsavtale mellom Kulturtanken,
Kulturskolerådet og UKM Norge, blir ikkje dette nemnd i brevet. Her kunne til
dømes etaten valt å stimulere regionane til å sette i gang pilotprosjekt for synergiar
mellom DKS, UKM og kulturskolane. Når det per i dag ikkje skjer, bør ein på
fylkesnivået forsøke å endre nedanifrå. Fylkesrådmannen tilrår derfor at dei
nasjonale føringane frå intensjonsavtala for samarbeid mellom DKS, UKM/frivillig
kulturverksemd og kulturskolane blir lagt til grunn for fylkeskommunen sitt
utviklingsarbeid knytt UNG kunst og kultur.
Fylkesrådmannen legg merke til at folkebiblioteka ikkje er med i det nasjonale
tankegodset kring framtidig samordning av kunst- og kulturtilbod for barn og unge.
Det vil vere viktig i det vidare arbeidet i Møre og Romsdal å avklare korleis, og i kva
grad, biblioteka kan knytast på dette arbeidet. Fylkesrådmannen legg vidare til
grunn at rettane til barn og unge, slik dei er beskrive både i barnekonvensjonen,
FNs berekraftmål nr. 4 og i “Kulturens kraft”, St. Meld 8. 2018 – 2019, skal leggjast
til grunn i det vidare utviklingsarbeidet.
Når det kjem til frivillig verksemd finns det per i dag ingen samlande og sterk
struktur for samordning og samarbeid på tvers av dei ulike kunst- og
kulturuttrykka, slik ein finn det i idrettslivet. Som eit resultat av dette, opplever
mange eit fragmentert frivillig kulturliv. Med det resultat at ein ikkje greier å
samordne seg og arbeide for ei styrking av kulturen sine rammevilkår og posisjon i
samfunnet. Dei som står bak opprettinga av MRBUR håpar at dei framtidige

medlemane i organisasjonen skal kunne styrke og lære av kvarandre.
Fylkesrådmannen meiner dette er eit godt grep i rett retning, og trur at MRBUR på
sikt kan bidra til å styrke frivillig kulturverksemd for barn og unge i Møre og
Romsdal.
Offentlege tilbod, det organiserte kulturlivet gjennom frivillige lag og organisasjonar
og det uorganiserte kulturlivet gjennom til dømes fritidsklubbar og uformelle
møtestader, gir samla sett gode arenaer for å fremme deltaking og eigenaktivitet
for barn og unge. Desse er alle viktige arenaer for barn og unge si kulturutøvingog forbruk. Samtidig er det behov for å samordne og koordinere innsatsen på
barne- og ungdomskulturfeltet. For å sikre retning, samanheng og ønska utvikling i
utviklingsarbeidet med UNG kunst og kultur i Møre og Romsdal, tilrår
fylkesrådmannen at fylkeskommunen tek følgande fire retningsval for det vidare
arbeidet:
A. Utarbeide ein «Temaplan for UNG kunst og kultur i Møre og Romsdal» som
behandlar kunst- og kulturfeltet i regionen under eitt, og som stimulerer til
samarbeid mellom offentlege, private og frivillige tilbod. Innspel og medverknad
frå barn og unge er ein føresetnad for planen si endelege utforming. Denne
temaplanen erstattar ideen om UNG kulturkonvensjon, omtalt i sak KF-11/19.
B. Samordne og forsterke eksisterande samarbeidsstrukturar, avtalar, møtestadar
og nettverk innanfor arbeid med UNG kunst og kultur.
C. Innrette tilskotsordningar for UNG kunst og kultur i tråd med regionale
behov, og i lys av nasjonale og lokale satsingar.
D. Leggje til rette for meir forsking på, og kunnskapsproduksjon om, kunst og
kultur si betyding for barn og unge.

Forslag til vedtak:
1. Kultur- og folkehelseutvalet tek saka til orientering, og ønskjer at arbeidet med
UNG kunst og kultur blir samla i ein temaplan.
2.

Kultur- og folkehelseutvalet legg til grunn at arbeidet med UNG kunst og kultur
skal vere forankra i sentrale nasjonale, regionale og lokale planar som
omhandlar barne- og ungdomskultur.

3.

Kultur- og folkehelseutvalet ber om at dei fire retningsvala omtalt i
saksframlegget blir lagt til grunn for det vidare utviklingsarbeidet med UNG
kunst og kultur i Møre og Romsdal.
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