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STYRETS BERETNING FOR
UKM NORGE I 2017
BAKGRUNN UKM
UKM har i over 30 år vært et av de største og viktigste offentlige kulturtiltak for ungdom under 20 år. UKM er
ungdommens egen arena; et lavterskeltilbud, åpent for alle tenkelige kulturuttrykk, hvor ungdom engasjerer
seg og tar aktivt eierskap.
Hovedpilaren i UKM er de lokale mønstringene, men i mange kommuner er UKM en utviklingsarena med aktiviteter gjennom hele året. Under fanen «Ung Kultur Møtes» arrangeres workshops, opptredener, miniturneer,
utstillinger og skolebesøk, og UKM spiller en viktig rolle i den kulturelle grunnmuren.
MANGFOLD OG INKLUDERING
UKM er et av relativt få organiserte kulturtiltak som har et godt fundament i det flerkulturelle Norge. UKM-arrangementer skal være tilgjengelige for ungdom med ulike behov for tilrettelegging. Når det gjelder sjanger
har UKM i prinsippet ingen begrensninger. Selv om de dominerende kunstformene er musikk, dans, visuell
kunst og film, så er det også deltakere innen teater, litteratur, sirkus, design, stand-up og dataspill. Ikke minst
har ungdom mulighet til å ta aktivt del som arrangører, nettreportere, konferansierer, teknikere og fotografer.
UKM er rett og slett for alle!
UTVIKLINGSTREKK OG OPPSLUTNING
Det ble i 2017 arrangert 311 mønstringer på lokalnivå med tilsammen 21 232 deltakere. Dette er en nedgang
på 1 232 deltakere i forhold til året før. Etter 20 år med jevn stigning fram til 2008 (25 070 deltakere) viser statistikk for de siste 10 årene en tilbakegang i deltakelsen på 15%.
Nedgangen innen de tradisjonelle kategoriene «scene», «kunst» og «film» er større, men det totale deltakerantallet holdes oppe gjennom en stor økning i kategoriene «unge arrangører» og «UKM media». Det totale
antall deltakere har gått ned, men det er altså langt flere ungdommer som bruker mye tid på UKM gjennom
å delta aktivt i utforming, gjennomføring og dokumentasjon.
Det er umulig å identifisere alle faktorer som påvirker deltakelsen i UKM, men noen av momentene som
stadig nevnes i nettverket er:
Ungdom har økte muligheter for eksponering av ferdigheter via nett og i sosiale medier
Det har dukket opp flere profilerte og TV-sendte konsepter som gir mulighet for deltakelse
Ungdom er opptatt av andre ting, og bruker mer tid online
Sammenslåing av lokalmønstringer gir større avstand og dermed høyere terskel
Ungdom opplever større krav til prestasjon og mestring, og tør derfor ikke melde seg på
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KOMMUNENENES ROLLE I UKM
Det viktigste UKM-arbeidet skjer lokalt i kommuner og bydeler. Her får over 20.000 ungdommer hvert år fine
opplevelser og høster erfaringer. Den enkelte kommune må selv forankre, finansiere og gjennomføre sitt
UKM. Lokalmønstringen er flere steder et av de største årlige kulturarrangementene, og bygger identitet og
bringer fram nye talenter.
KOMMUNEREFORMEN
Oppslutningen om UKM er størst i små kommuner. Nærhet mellom deltaker og arrangør er den viktigste
grunnen. UKM Norge følger derfor kommunereformen med stor interesse. Det er viktig å diskutere hvordan
sammenslåing kan bedre det kommunale tjenestetilbudet, uten at vi mister det som fungerer godt i dag.
Livet leves lokalt, og kulturlivet er kanskje det viktigste limet i lokalsamfunnet. Det er viktig at offentlige tilbud
som kulturskole, kulturelle skolesekk, fritidsklubb og UKM er til stede der folk bor. Det må derfor sikres et stimulerende og trygt kulturtilbud for barn og unge i alle deler av kommunen.
FYLKESKOMMUNENES ROLLE I UKM
Fylkeskommunen har ansvar for UKM på regionalt plan, og alle fylker arrangerer UKM. Det gjennomføres nettverkssamlinger med fylkeskontaktene som et viktig forum for demokrati, kompetanseheving og ideutvikling i
UKM.
Fylkeskultursjefkollegiet er nasjonalt fagråd for UKM Norge, og det er utarbeidet skriftlige samarbeidsavtaler
med samtlige fylkeskommuner. Fylkesfestivalene varierer i omfang og antall deltakere, men totalt er det ca.
6500 ungdommer som deltar på dette nivået i UKM.
OM FORETAKET UKM NORGE FKF
UKM Norge er et fylkeskommunalt foretak, eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for den
nasjonale utviklingen av UKM. Foretaket er i all hovedsak finansiert av staten gjennom Kulturdepartementet.
ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
UKM Norge har et godt arbeidsmiljø, og forurenser ikke det ytre miljø gjennom sin virksomhet. I 2017 var det
3 kvinner og 4 menn i styret, mens administrasjonen besto av 4 kvinner og 3 menn. UKM Norge har for tiden
ingen ansatte med flerkulturell bakgrunn. Vi hadde i 2017 ingen lengre sykmeldinger i administrasjonen.
INKLUDERENDE ARBEIDSPLASS
UKM Norge er en IA-bedrift, med særlig ambisjon om å ivareta unge arbeidstakere som faller utenfor det
ordinære arbeidsmarkedet. I 2017 hadde vi en person på arbeidstrening fra NAV i 6 mnd.
SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER
UKM Norge samarbeider med Norsk kulturskoleråd, Ungdom og Fritid, Kulturtanken, Norske Festivaler, NRK,
Norske konsertarrangører, Tilgjengelighet Kultur-Norge, Trafo og Musikk og ungdom.
ETISKE RETNINGSLINJER
UKM Norge har utarbeidet etiske retningslinjer som skal sikre en høy etisk standard i foretaket.
STYREMØTER
Det ble avholdt 4 styremøter i 2017.

4

Styrets beretning

ÅRSREGNSKAP
NØKKELTALL
Driftsutgifter
Driftsinntekter
Netto finansinntekter
Bruk av disposisjonsfond
Mindreforbruk
I sikringsfond pr 31.12.

TRONDHEIM, 22.02.2018

REGNSKAP
2017
13 053 565
-13 072 123
- 74 871
- 257 096
- 350 525
- 516 797

REGNSKAP
2016
14 032 243
- 13 929 742
- 89 445
- 270 152
- 257 096
- 516 797

REGNSKAP
2015
13 774 817
- 13 941 485
- 103 484
0
- 270 152
- 516 797

REGNSKAP
2014
13 939 854
- 12 756 829
- 93 679
- 1 188 384
- 99 002
- 417 795

STIMULERINGSMIDLER FOR
2 MILLIONER GÅR UNNA!
NOK ET REKORDÅR: 192 SØKNADER OG TILDELING AV 2,8 MILLIONER

192 søknader i 2017

Ordningen har eksistert i fire år, og vi har mottatt 632 søknader og totalt
tildelt 9,3 millioner kroner. Allerede på høsten tok vi et jafs av 2018midlene for å støtte flest mulig av de gode søknadene. For å ha en pott
som monner å fordele, vil vi i 2018 gå fra tre til to søknadsrunder.

2,8 millioner tildelt i 2017

Stimuleringsmidlene bidrar til økt dialog mellom UKM Norge, og de
viktigste menneskene i UKM-systemet, nemlig lokalkontaktene.
Det er mange gjengangere blant søkerne, men gledelig nok er det
noen nye i hver runde. Tilbakemeldingene er svært gode og midlene
gir effekt lokalt. Samtidig fører ordningen til økt kunnskap om grasrota
og trender for oss som nasjonal organisasjon. På disse fire årene er det
kun levert én formell klage på avslag til styret i UKM Norge.

FYLKESSTATISTIKK
Det er store variasjoner mellom fylkene. Både når det gjelder antall
søkere og hvilken rolle fylkesleddet tar i igangsetting og koordinering av
større prosjekter på vegne av flere lokalarrangører.
HVILKE FYLKER HAR FÅTT
TILDELT MEST PENGER

HVILKE FYLKER HAR
SENDT FLEST SØKNADER

FYLKE
TOTALT TILDELT
Møre og Romsdal
923 000
Østfold			701 000
Oppland		
689 000
Akershus		
686 000
Vest-Agder		
664 000
Sør-Trøndelag		
648 000
Buskerud		
504 000
Hedmark		
471 000
Vestfold		
455 000
Telemark		
443 000
Troms			436 000
Finnmark		
430 500
Sogn og Fjordane
404 000
Rogaland		
381 000
Nord-Trøndelag
377 000
Hordaland		
307 000
Nordland		
289 500
Oslo			261 500
Aust-Agder		
229 500
TOTALSUM
9 300 000

FYLKE
TOTALT TILDELT
Akershus		 61
Sør-Trøndelag		
53
Møre og Romsdal
53
Hedmark		 41
Oppland		 40
Vest-Agder		
39
Sogn og Fjordane
38
Østfold			37
Buskerud		 34
Telemark		 32
Rogaland		 30
Hordaland		
26
Nordland		 25
Vestfold		 24
Finnmark		 24
Troms			21
Aust-Agder		
20
Nord-Trøndelag
18
Oslo			16
TOTALT ANTALL
632
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632 søknader siden 2014
9,3 millioner tildelt siden
2014

UKM-FESTIVALEN
ÅRETS MÅL VAR Å LAGE EN VISNINGS-, OPPLEVELSES- OG LÆRINGSARENA FOR DELTAKERNE.
Det ble lagt stor vekt på at deltakerne fikk knytte sosiale bånd på tvers
av fylker og kunstfelt. Hovedsatsingen var #UKMblend, der alle deltakerne brukte to dager på å lage samproduksjoner som de viste frem i
Sandnes sentrum.

Sandnes, 21. - 25. juni
Arrangør: Rogaland
fylkeskommune, Sandnes
kommune og Vågen VGS

Festivalen lyktes godt i å prege byen, med hovedbase på Vågen videregående skole, forestillinger over hele
sentrum og et stort og flott sirkustelt med konserter, korslag og #UKMblend som skapte en flott ramme rundt
hele festivalen
UKM Norge vil ta med seg erfaringene fra festivalen i Sandnes til framtidige UKM-festivaler.
Evalueringsrapporten for UKM-festivalen 2017 er skilt ut som eget vedlegg.

STORBYSEMINARET
UKM Norge inviterte til et nettverksmøte for bykommuner under
UKM-festivalen i Sandnes. Målet var å utveksle erfaringer og diskutere
strategier for økt oppslutning om UKM i storbyene.

2-dagers nettverksmøte
16 lokalarrangører tilstede

På programmet sto blant annet presentasjon av storbyprosjektet
24 personer deltok
i Kristiansand, suksesshistorier fra flere kommuner, innsiktsrapport
fra kultur-kontorene i Bergen, besøk hos UKM Media og dialog om
hvordan vi sammen kan øke UKM sin oppslutning i byene. Det var også tid til å oppleve UKM-festivalen, med
forestillinger og blend.
Tilbakemeldingene etter nettverksmøte var i hovedsak veldig positive.
Det ble foreslått å opprette et nasjonalt nettverk på kommunenivå blant de med store mønstringer, da flere
nevnte at de fikk mye mer ut av disse to dagene enn de får under de interne fylkesmøtene på høsten. «Likesinnede personer, som jobber med de samme utfordringene og har noe av samme driven, det inspirerer!»
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UKM MEDIA: FULL FART
FREM, OG LITT TILBAKE
2017 BLE ÅRET UKM SATTE INNHOLDSPRODUKSJONEN PÅ FULL FART, OG ANSATTE EN PERSON SOM KOM
INN MED NYE ØYNE OG VIDEREUTVIKLET PROSJEKTET. INNHOLDSPROSJEKTET FIKK STØRST SYNLIGHET
UTAD, OG VAR DEFINITIVT DET SOM SKAPTE MEST TEMPERATUR PÅ BAKROMMET.
EN STARTUP I UKM
UKM Media har på flere måter lignet en startup i UKM. Med rask utvikling har noen steg gått i riktig retning, og andre i feil. I løpet av året er
mange viktige erfaringer gjort, og mot 2018 jobbes det med konkretisering av planer, nye hjelpemidler til fylkene, og tiltak for å styrke kommunikasjon og bestillerkompetanse.
I løpet av årets satsninger har mange brikker falt på plass med tanke
på hvordan det kan jobbes godt med arrangementsdekningen på en
effektiv måte.

Årets lærdom må bli å prioritere mer tid til å snakke om
hva vi gjør, og hvorfor vi gjør
det, og ikke bare gjøre det.
Dette gjelder alt UKM Norge
jober med, og også internt.

Å KOMMUNISERE MED HVERANDRE
I en nettverksorganisasjon som UKM kreves det mye kommunikasjon mellom de ulike leddene, noe som i en
hektisk hverdag kan være utfordrende for begge parter. UKM Media opplevde dette da mange parallelle
og langsiktige satsninger for å styrke UKM regionalt og lokalt ble oppfattet som konkurrerende aktivitet.
EGO-satsningen tok mye av fokuset eksternt, og UKM Media evnet ikke å kommunisere ut hvordan verken
EGO-prosjektet, eller de øvrige satsningene var ment å styrke nettverkets aktivitet.
BESTILLERKOMPETANSE
Det blir ofte misforståelser når de fleste har ulike forventninger til hva dokumentasjon skal være, og hvilken
effekt den skal ha. UKM Medias erfaringer danner grunnlaget for flere hjelpemidler som er utviklet og testet
gjennom året. Disse er planlagt tilgjengeliggjort for fylker og kommuner i 2018.

NY PROFIL FOR
UKM NORGE
UKM Norge adresserte behovet for
en langsiktig organisasjons-profil
som skal brukes ut mot nettverk
og eksterne, og UKM Media
utviklet første versjon med arrangørhåndboken. Profilen skal leve
i mange år og være uavhengig
av utviklingen den mer tidsstyrte
ungdomsprofilen.
Profilen baserer seg på logoens
farger, og en utstrakt bruk av
bilder, først og fremst i sort-hvitt.
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EGO – INNHOLDSSATSNINGEN RELATIVT KORT
OPPSUMMERT
UKM SATSET MODIG VED Å GÅ FOR NAVNET «EGO», SOM UNGDOMMENE FORESLO OG ELSKET.
Ironisk og poengterende på at dagens ungdom oppfattes som egoister, og med mål om å snakke om det
som faktisk opptar dem, skulle navnet gi grunnlag for å diskutere ungdomskulturen.
«Ego-et skiller hva som er virkelig. Det hjelper oss å organisere våre tanker og skape fornuft av dem og verden
rundt oss» - Wikipedias definisjon på ”ego”, og et av ungdommenes argument for navnet.

STRUKTUR
For å ha en god regional forankring ble det jobbet med 3 redaksjoner: øst, vest og sør. Redaksjonene ble
knyttet geografisk til Oslo, Bergen og Kristiansand, med mål om å etablere nord og midt i 2018. Utfordringen
om å holde liv i tre regioner uten å ha ansatt personell tilstede ble veldig stor, og i størst grad lyktes vi med
region øst.
FORVENTNINGSAVKLARING
Ungdommene fikk utfordre begrepet ungdomskultur, og det ble etter hvert tydelig at UKM Norges bestilling
hadde vært for utydelig rundt begrepet ungdomskultur, og at prosjektet tok en annen retning enn hva organisasjonen var klar for og trengte mest.
Etter UKM-konferansen ble forskjellen i forventning tydelig, og UKM Norge startet en prosess for å stake ut
kursen videre. Prosjektstillingen ble avsluttet i desember, da den ansatte gikk videre til ny jobb. Da var det
gjort en stor omstilling sammen med ungdommene, og prosjektet var klart for å knytte seg nærmere til UKM
for veien videre.

VEIEN VIDERE
UKM Norge tror fortsatt på grunntanken bak EGO-satsningen: Ærlig innhold engasjerer, ungdommene vil bli
bedre kjent med andre, og kommer aldri til å bli ivrige lesere av en «sponset» UKM-avis. For å langsiktig styrke
UKMs rekkevidde, og kjennskap blant målgruppen må en slik satsning ha en redaksjonell integritet, og levere
ærlige saker som ikke bærer preg av å være typisk #sponset-innhold.
Prosjektet videreutvikles i 2018 under nytt navn, og med tydeligere kobling til UKM og utøvende kulturuttrykk.
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DOKUMENTASJON OG OMDØMMEBYGGING
MANGE HAR FOR LITEN KJENNSKAP TIL HVA UKM ER OG KAN VÆRE. GJENNOM DOKUMENTASJON
SYNLIGGJØR VI HVA UKM ER. GJENNOM REDAKSJONELT INNHOLD, ØNSKER VI Å VISE HVA
KULTURUTØVELSE KAN BETY OG VÆRE, OG INSPIRERE FLERE TIL UKM-DELTAKELSE.
At uttalelser fra bekjente har stor tyngde i avgjørelsesprosesser er en
kjent sak. Videre har UKM erfart at ung til ung kommunikasjon fungerer
best. For å gi ungdommene de verktøyene de trenger til å spre kunnskap om UKM, er UKM Media en viktig satsning. Både med konkrete
videoer du kan dele med vennene dine som viser hva du har gjort,
men også andre inspirerende historier du kan relatere deg til.

UKM Media publiserte minst
en sak på UKM.no, med
deling til sosiale medier hver
uke, med unntak av to uker.

FELLESSKAPET
UKM Media opplever fellesskapet som en kritisk suksessfaktor for å bygge gode miljø, men kan ikke gå inn
i alle kommuner. Ved å skape nasjonale, og bidra til de regionale miljøene, ønsker UKM Media å inspirere
ungdommene til å selv skape lignende miljø der de bor.
FAGMILJØ SOM MOTIVASJON
Ungdommene oppgir fagmiljøet, og hvordan de jobber sammen og utfordrer hverandre som den største
motivatoren. Gjennom å bygge et nasjonalt fagmiljø, bidrar UKM Media til å styrke kompetansen i landets
kommuner. Det er en langsiktig satsning, men vi har i 2017 sett flere konkrete eksempler hvor ungdommene
går tilbake til sitt lokalmiljø og bygger opp en gruppe som jobber selvstendig med dekning av UKM.
De fysiske møtepunktene i region øst har hatt stor virkning, og understreker behovet for både
fagmiljø og fysiske møter.
EKSTERNE PRODUKSJONER SOM KOMPETANSEHEVING OG STYRKING AV FAGMILJØET
Å utvikle talent krever jevnlig øving. UKM Media gjennomførte tre eksterne flerkameraproduksjoner for
å gi ungdommene en plattform til å vedlikeholde det de hadde lært på fylkesfestival, og å ta med nye
ungdommer som kan bli bidragsytere i sitt fylke.
Sammen med Kulturtanken filmet vi deres offisielle åpning, og med Nordic Screens gjorde vi
«straffedebatten», og «giving Tuesday».
STRAFFEDEBATTEN
I samarbeid med Nordic Screens og Valgdirektoratet lagde UKM Media en to timers sending hvor lederne
fra de politiske ungdomspartiene måtte svare kort og konsist på spørsmål fra ungdom over hele landet. I
hver runde ble den som svarte minst tydelig dyttet på sjøen, basert på det populære Youtube-konseptet
hvor den som svarer feil må ta en «straff» i form av enkle utfordringer.
UKM Media brukte prosjektet til
å øke prosjektkompetansen for
flerkamera-dekning av fylkes-festivaler. Flere av ungdommene tok
med seg lokale redaksjonsmedlemmer for å lære mer om kameraproduksjon.
MGPJR
UKM Media hadde et kompakt
dokumentasjonsteam på plass
for å vise hva som skjedde under
MGPjr-finalen. Les mer på side 19.
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STYRKING AV FYLKESLEDDET
UKM NORGE GJORDE I 2017 FLERE GREP FOR Å STYRKE DET REGIONALE UKM MEDIA-ARBEIDET, MED HÅP
OM AT DETTE SKULLE SPRE SEG OG GI EFFEKTER TIL LOKALLEDDET. MENS EGO VAR DEN OVERORDNEDE
LANGSIKTIGE SATSNINGEN, HADDE VI FLERE MER KONKRETE SATSNINGER.
SENTRALREDAKSJON
Lokalmønstringene er vår største aktivitet, men ettersom de er spredt over tre måneder og hele landet, har
UKM Media valgt å fokusere den største innsatsen på fylkesfestivalene. Her kan vi i løpet av tre helger vise
hvor stort UKM er i det nasjonale perspektivet, og samtidig ha over 6500 deltakere i aktivitet.
Hver helg tok vi med flinke ungdommer og besøkte en fylkesfestival. Herfra jobbet redaksjonen med å koordinere nyhetssaker på tvers av fylkene, og bidra til at de fikk en vinkling som lett kunne appellere til ungdom
over hele landet – uavhengig om de kunne dra til festivalen, eller ikke hadde en festival i sin nærhet.
Gjennom dette arbeidet økte vi ungdommenes kompetanse, og flere tok med dette tilbake til sin egen
fylkesfestival, hvor vi så direkte resultater som følge av deltakelsen i sentralredaksjonen.

FYLKESFESTIVAL-REDAKSJONER
Gjennom systematisk utprøving
har UKM Media nå blitt klar til å
dele flere erfaringer med fylkene,
og å teste ut flere modeller for
arrangementsdekning.
Fire fylker ble tatt inn i et prøveprosjekt hvor de velger en regional leder for redaksjonen på sin
fylkesfestival, og forplikter seg til
å styrke rekrutteringen til redaksjonen. Erfaringene i sin helhet
oppsummeres av UKM Media, og
deles med alle fylker, før prosjektet
eventuelt gjentas i 2018.
Gjennom nasjonalt organiserte
Ingrid A. G. Isaksen (Møre og Romsdal), Irene A. Risan (Buskerud), Youri van der
samlinger møtes lederne, og disku- Werve (Sogn og Fjordane) og Marte Emilsen (Hedmark) er de første redaksjonsterer seg frem til hva som vil være
lederne i prosjektet.
den beste løsningen for sitt fylke,
og hvilke hjelpemidler som trengs for å få til dette. Fylkene velger selv den modellen de har tro på, og som
passer sitt fylke. Gjennom dette utveksles erfaringer og hjelpemidler.
I 2018 skal lederne på utveksling til hverandre, slik at de kan se hverandres modeller i praksis, og ta med seg
erfaringer herfra.
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HD-BUSSER
Flerkamera-pakkene UKM HD1 og UKM HD2 besøkte 6 fylkesfestivaler, og UKM HD3 gjorde sin produksjon på
fylkesfestivalen i Nordland. En ny flerkamera-pakke, UKM HD5, kom på plass hos UKM Akershus og ble tatt i
bruk for første gang på fylkesfestivalen. På høsten ble planleggingen av UKM HD6 i Telemark påbegynt med
mål om levering tidlig 2018.
HD5 og HD6 markerer et skifte i tenkingen om den nasjonalt tilgjengelige utstyrsparken. Vi jobber nå mot en
distribuert utstyrspark med tilhørende veilederkompetanse, og håp om et styrket samarbeid mellom fylkene.
Alle pakkene er bygd opp rundt samme produksjonsmåte, og gjenkjennelig utstyr, på tross av variasjoner i
løsninger, som gjør at også personell kan utveksles.
HJELPEHEFTER
UKM Media har i løpet av 2017 oppsummert erfaringer, og testet ut
ulike modeller for redaksjoner, som har resultert i flere hjelpehefter
som kan bidra til å forenkle fylkenes gjennomføring av festivaldekningen.

UKM MEDIA PÅ UKM-FESTIVALEN
En UKM-festival på «bortebane» forsterket noen av symptomene UKM
Media har sett i tidligere festivaler, og synliggjorde flere av de underliggende årsakene. På tross av god inkludering fra den lokale arrangøren, ble det derfor ikke lagt et godt nok grunnlag for suksess, noe
UKM Media har lært mye av, og vil rette til neste års gjennomføring.

Festival-redaksjonen er
utfyllende beskrevet i
UKM-festivalens evalueringsrapport

PLANLEGGINGSHELGEN SOM MODELL
På planleggingshelgen testet vi en modell hvor to voksne og tre
ungdommer jobbet tett sammen i team. Dette var en suksess, og
teamet produserte veldig mye innhold på en helg. Kvalitetskravet ble
hevet for hver film som ble gjennomført, og teamet lærte fort hvordan
utnytte hverandres kompetanse for et best mulig resultat.
Introduksjonsfilmen publisert på Instagram kan fremheves som et
særdeles spennende resultat.
https://www.instagram.com/p/BUrrnKNF50s/
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UKM.NO OG UNDERLIGGENDE SYSTEMER
I OKTOBER BLE UKM.NO RELANSERT MED HELT NYTT DESIGN, EN NY MÅLGRUPPE-SEGMENTERING, OG
SSL-TEKNOLOGI FOR Å ØKE BESØKENDES DATASIKKERHET.
Den store designoppdateringen ble fremskyndet på grunn av økte sikkerhetskrav fra Google.
UKM har i flere år satset hardt på mobil, og det nye designet tar dette videre. Designet er først og fremst
laget for mobil, og for at ungdom raskt skal finne det de søker. Siden fungerer selvfølgelig også på større
skjermer.
Påmeldingssystemet åpnet halvannen måned tidligere enn vanlig, som et tiltak for enklere lokal rekruttering.
Endringen ga ingen utslag i påmelding per 31.desember sammenlignet med tidligere år. UKM Norge gjorde
i år ingen nasjonal påmeldingskampanje 1. desember, da de store system-endringene gjorde at UKM Norge
ikke fikk prioritert nok ressurser til dette.
LOKALSIDER MED STØRRE LOKALE VARIASJONER
For å forenkle arrangørenes bruk av nettsidene, ble det lagt til en funksjon kalt «informasjonsside» som gjør at
arrangørene lett kan publisere informasjon om arrangementet, uten at det konkurrerer med nyhetssakene.
Lokalkontaktene kan også velge forsidebilder, som gjør at siden ser penere ut, og skiller seg mer fra de andre
sidene på UKM.no.
FORBEDRINGER I ARRANGØR- SYSTEMET
I arrangørsystemet ble funksjonen for administrasjon av deltakere på mønstringen gjort om, og støtter nå
bruk på nettbrett, og har fått
flere nyttige funksjoner, spesielt for
fylkesarrangører.
UNDER PANSERET
De største endringene har skjedd
«under panseret», hvor flere store
kjernefunksjoner har blitt byttet ut
til nye og raskere komponenter
som igjen fungerer mye bedre for
den videre utviklingen av UKM.no
og arrangørsystemet.
Kildekode UKM produserer ligger
fortsatt fritt tilgjengelig for offentligheten på github.com/UKMNorge
UKM-TV
Med 830 785 visninger i 2017,
har UKM-TV i løpet av året nådd
totalt 3,5 millioner visninger. Dette
er filmer som viser innslag av
UKM-opptredener siden 2009, og
er en viktig del av UKMs kulturformidling.

ENDRING AV NASJONAL
MEDVIRKNING
2017 BLE ÅRET HVOR URG, DEN NASJONALE RESSURSGRUPPA TIL UKM NORGE, BLE AVSLUTTET OG
DEN NYE ORDNINGEN MED UNGE FESTIVALUTVIKLERE BLE INNFØRT.
I en ideell verden skulle vi jobbet med mange ungdommer spredd rundt i hele landet, hele tiden. Slik virkeligheten er, har endringen rundt nasjonal medvirkning vært nødvendig og til det gode.
UKM Norge vil oppleve at vi mister ungdom sin kunnskap om fylkene og terskelen kan bli for høy for dem til
å ta kontakt når de ikke lenger kjenner koordinator og hverandre godt. Målet er at vi ser andre samarbeidsplattformer hvor ungdom kan møtes i tiden fremover.

UNGE RESSURSER SOM
REGIONALT MEDVIRKNINGSVERKTØY
Våren 2017 ble det klart at vi sto foran nok et generasjonsskifte i
URG, i tillegg til at flere plutselig måtte trekke seg på grunn av for stor
arbeidsbelastning på flere arenaer.
UKM Norge observerte at kommunikasjon med ungdommene
over lengre tid omhandlet opplæring, logistikk og planlegging av
samlinger, i større grad enn faglig påfyll og reelt medvirkningsarbeid.
Å fjernlede en gruppe spredd rundt i landet har vært krevende
utenom de fire årlige møtepunktene.

URG har siden 2009 vært en
nasjonal ressursgruppe
I perioder var 19 fylker
representert. Stort sett var
17-18 fylker representert.
De siste årene har fylkenes
utvalgte representanter
vært UKMere med mye
erfaring og kompetanse.

Ungdommene stortrivdes sosialt som gruppe, fikk faglig utbytte av
samlinger og fylkesutvekslinger, og var viktige i deler av festivalplanleggingen. De ga UKM Norge verdifull kunnskap om hva som rørte seg, men ga lite motstand, og hadde få
nye tanker og innspill når det gjaldt strategiske valg og retning. Mange hadde etter hvert for lik (arrangør-)
bakgrunn, og URG begynte mer og mer å bli unge arrangører på UKM-festivalen, og omvendt.

Forventningene til URG som gruppe har vært tilstede, men for enkeltpersonene har det blitt for vagt. Mye
fordi de har hatt minst tre ledere: URG sin ungdomsleder, fylkeskontakten og koordinatoren i UKM Norge. For
noen har dette fungert, for andre har det ført til uklarheter, unnasluntring og flere ledd som ikke har visst hva
en kan forvente, eller hvor mye en kan presse på. Skal det fokuseres på regionalt arbeid, eller nasjonalt?
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AVSLUTNINGEN
Å si opp kreative og engasjerte mennesker brått og i oppkjøringsfasen til UKM-festivalen var verken optimalt
eller lett for noen. Til tross for noen tydelige reaksjoner var det flere som, faglig sett, takket for endring og rolleavklaring, enn de som ikke forsto avgjørelsen. Mange var lettet for å ikke lenger ha to verv, men personlig var
det tøft å miste et nasjonalt fellesskap. Særlig for de som følte seg alene i eget fylke.
Vi valgte å informere ungdommene før vi kommuniserte med fylkesleddet. Dette fordi de var tillitsvalgte for
UKM Norge og dermed fortjente å høre det først fra oppdragsgiveren sin. Fylkene ble informert på arbeidsseminaret noen dager senere.
DETTE BLE KOMMUNISERT TIL FYLKENE OG URG
Medvirkning skal fortsatt være en grunnverdi på alle nivå og er UKM sin nisje.
Hvert nivå skal heretter bestemme sin form for medvirkning.
Endringen kan føre til styrkning og mer fokus på medvirkning regionalt, men det vil fortsatt kreve tid
og ressurser i fylkene
Fylkene bestemmer om ungdommen/gruppa skal ha en benevnelse. UKM Norge jobber for å
forlate forkortelser/stammespråk.
Til URG fra UKM Norge: Fylkeskontakten vet alt! Du gjør som ung ressurs lurt i å bli høyre hånd og ung
fylkesekspert.
Til fylkene fra URG: Dere har ungdommer som vil og kan – ikke legg oss ned eller glem oss!
Erfaringsutveksling mellom ungdom i ulike fylker er ennå viktig- stimuleringsmidler kan søkes

Det vil først i 2018 være mulig å se hvordan endringen slår ut regionalt, men flere voksne og ungdommer
melder at de nå har mer tid til å fokusere på fylkesoppgaver. Det er også planlagt flere utvekslinger. Kommunikasjonen i den felles facebook-gruppa er nærmest fraværende, men noen bruker den til å få tips og råd,
selv om ytterst få bruker den til å fortelle hva de gjør i eget fylke.
Flere i URG har kommet hjem fra nasjonale samlinger med selvtillit, verktøy og en helhetsforståelse av
UKM-arbeidet som fylkene igjen har nytt godt av. Vi tror enkelte fylker vil merke at påfyllet er borte.
ETABLERING AV MEDVIRKNING
Årene med URG og nasjonalt arrangørprogram, har ført til en helt annen aksept i regionene for at
medvirkning er kommet for å bli og må til for å utvikle UKM. Hadde endringen av URG skjedd for noen år
siden, er det mer tvilsomt at fylkene hadde bifalt endringen til regionalt medvirkningsverktøy. Nå er det flere
fylker som enten fortsetter som før da de var godt i gang, eller tar større eierskap til sine unge ressurser og
tenker nytt.
OVERFØRINGSPERIODEN
Vi gjennomførte alle planlagte samlinger, inkludert høst-samlingen, for å sikre forankring og en best mulig
start. UKM Norge betaler i 2018 reise og opphold for en ung fylkesressurs på festivalen, og fylkene velger selv
hvem de mener passer til oppgaven og fortjener turen. Det blir på festivalen lagt opp til et felles møte og
muligens noen sosiale oppgaver til de som ønsker det. Resten av tiden skal denne gruppa være på jobb for
fylket sitt, finne inspirasjon og være et sosialt bindeledd for egne deltakere.
Det skal ikke etableres en ny benevnelse på gruppen, annet enn at de er unge ressurser for fylket.
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FESTIVALUTVIKLERE
UKM Norge ønsker å jobbe tett
med mindre håndplukkede team,
og spesifikt rundt utvalgte fagområder som endres i takt med
behovene. UKM-festivalen ble
første fagområde.
Tidligere har mange ungdommer
bidratt til å endre og evaluere
deler av UKM-festivalen, men
ingen av de har eid helheten
gjennom året. De har heller ikke
vært med så vi kunne utviklet de
innen festivalfaget.

Ingeborg, Marita, Oskar og Espen er årets Festivalutviklere. Her med festivalleder
Eli Krogstad (nr 2 fra høyre).

En utlysning over sommeren ga 13 søknader, og 4 personer som utfylte
hverandre godt ble valgt. Gruppa fikk da rollen som festivalutviklere.
Tre av dem har god og allsidig UKM-bakgrunn, mens én har ingen, og
kan dermed se det hele med nye øyne. En annen søker har i tillegg fått
jobb som presseansvarlig for UKM-festivalen 2018.

Endringen av URG åpnet for
å tenke nytt om medvirkning
på nasjonalt nivå.

Festivalutviklerne har fordelt ansvarsområder og jobbet tett med
administrasjonen for å definere hva deltakerne skal oppleve og sitte
igjen med, hvordan timeplanen skal se ut, hva som skal prioriteres på
budsjettet, hvilke arenaer som skal brukes og kuttes, og hvordan vi skal
informere og kommunisere.

Festivalutviklerne er
Ingeborg Løvlie (Akershus),
Marita S. Myrland
(Oppland), Oskar F.
Sandanger (Møre og
Romsdal) og Espen Alsvik
(Rogaland)

Den nyansatte festivallederen, Eli Krogstad, jobber nært med festivalutviklerne og er helt klar på at hun ikke ville klart å utvikle festivalen på
samme måte uten disse.

Festivalutviklerne søkte selv
om å få bli med.

UNGE ARRANGØRER
Enkelte lokalkontakter melder at de har flere arrangører enn deltakere
innenfor scene og kunst.
Vi skal ikke slutte å tenke medvirkning og viktigheten av at ungdom
selv selger inn UKM til andre ungdommer, men UKM Norge vil, for
eksempel gjennom stimuleringsmidler, støtte de mange som nå jobber
godt lokalt for å utvikle også andre kategorier innen UKM. Det blir ikke
mye UKM-stemning om det ikke er noen som opptrer på scenen…
I år ble arrangørene med stor suksess for første gang en del av avviklingen av selve festivalen (og laget ikke en festival i festivalen). Det skal
vi videreføre når festivalen er tilbake i Trondheim i 2018.
Den unge ledergruppen for arrangørene, kalt veteranarrangører blir i
2018 erstattet av festivalutviklerne og ansatte/mentorer.
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Antall arrangørdeltakere har
i 2017 økt med 299 peroner,
til totalt 1.687.
Deltakerkategorien arrangør
er en av de to som øker i
antall deltakere per år
Deltakerkategorien UKM
Media øker også
Det står mer om unge
arrangører i evalueringsrapporten fra UKMfestivalen.

UKM-AMBASSADØRER
Nesten 400 ungdommer har vært UKM-ambassadører i 2017. Mange
har deltatt på skolebesøk, vært med på promoteringsturneer, arrangert
aktiviteter, hengt opp plakater og delt ut flyers og deltatt på andre
PR-stunt i sine kommuner.
Det er i hovedsak på lokalt nivå at ambassadører melder seg, og flere
kommunekontakter ser nytten av ivrige ambassadører som er med og
sprer ordet og fronter UKM i media.
Et godt eksempel er 4 ambassadører i Ålesund. De har vært med og
blåst liv i UKM igjen, og økt antall sceneinnslag betraktelig gjennom
besøk på masse skoler, kjøpesenter, radio-intervju osv.
Som en av ambassadørene i Ålesund selv sier: «Det er så kjekt å være med å gjøre UKM kjent for flere
ungdommer, vise dem at det er trygt å stå på scenen, og at alle er god nok til å være med. På UKM er det
veldig bra samhold og vi heier alle på hverandre».

NYE MEDVIRKNINGSMULIGHETER
Å gå fra helårsdrift av grupper (som URG og veteranarrangører) til et åpnere og friere landskap, gjør at UKM
Norge både er nødt til å jobbe mer utadrettet for å sikre medvirkning, og kan være fleksible rundt formen. Vi
vil kunne plukke opp flere ulike UKM-ressurser slik at vi får et løft, og de får erfaring og kompetanse.
For eksempel kan dette være ungdommen med drone som laget introduksjonsfilm til MGPjr-innslaget, de
50 unge ressursene som markedsførte UKM i og utenfor Telenor Arena, Festivalutvikleren som forteller om
sitt UKM til kulturarbeidere i Akershus, de fire fylkesredaktørene som blir med på nasjonalt prosjekt for å løfte
egen fylkesfestival, eller gjengen som inviteres av Kulturdepartementet til eget høringsmøte om ny Kulturmelding.
https://org.ukm.no/2017/11/24/ungdomspanel-spiller-inn-til-ny-kulturmelding/

Unge ressurser markedsfører UKM utenfor Telenor Arena

Unge arrangører på UKM Jørpeland

DET DIGITALE KULTURHUSET
TEKNOLOGI OG SAMFUNN ENDRER SEG RASKT. VI STÅR OVERFOR EN REKKE TRENDER SOM MED STOR
SIKKERHET VIL FORTSETTE; DIGITALISERING, GLOBALISERING, AKSELERERENDE TEKNOLOGISK INNOVASJON, VOKSENDE BRUK AV DATASPILL OG ØKT TEKNOLOGIFORSTÅELSE.
Hvis vi fortsatt skal møte barn og unge bredt og fange deres interesse så trengs det et utvidet virkemiddelapparat som kommuniserer på deres premisser, på deres arena, og på en måte som interesserer dem. Vi
må rett og slett forløse ungdoms kulturelle potensial på flere måter.
Mange velger å innta en avventende holdning og fortsette med velprøvde metoder for rekruttering, samspill
og formidling av kunst og kultur. UKM Norge ønsker tvert imot å gå i bresjen for å ta i bruk ny teknologi, og
har brukt mye tid på å realisere dette i 2017. Vi har så langt dessverre ikke lyktes med å hente inn ny finansiering, men har benyttet året til å knytte nettverk og undersøke muligheter.
UTVIKLINGEN
Det er urealistisk å tro at ungdom vil bruke mindre tid på nett, spill og i VR. Vi tror imidlertid det er mulig å få
dem til å bruke noe av den «digitale tiden» på spennende og meningsfullt innhold. Gjennom Det digitale
kulturhuset ønsker vi å styrke talentutvikling, kunstnerisk egenaktivitet og deltakelse i kultur blant neste generasjon. Motvirke geografiske barrierer og gi like muligheter uansett hvor man vokser opp. Målet er å appellere både til ungdom med interesser innen tradisjonelle kulturuttrykk, fange opp og synliggjøre ungdom som
har dataspill som primærinteresse, og involvere ungdom som ønsker å bidra til koding og systemutvikling.
Vi ønsker å utvikle et riksdekkende digitalt kulturhus basert på musikkteknologi, dataspill-grensesnitt, virtuell virkelighet(VR), utvidet virkelighet(AR) og kunstig intelligens(AI). Ungdom skal treffes digitalt og for
samspill, øving, kunstnerisk samhandling, læring, og prosjektutvikling
uavhengig av kommune- eller landegrenser.
PARTNERE
Partnerskap med universiteter og spillbransje skal sikre oppdatert teknologi, attraktivt grensesnitt og kvalitet på faglig innhold, men tjenesten
må helt fra starten utvikles i tett dialog med ungdom slik at det blir relevant for målgruppa. Den største utfordringen ved å gjøre slike tjenester
tilgjengelig for all ungdom er hastighet og kapasitet på nettlinjer og
mobilt bredbånd. Utbygging av kapasitet pågår imidlertid kontinuerlig.
TEKNOLOGI
Teknologien som trengs er allerede tilgjengelig, noe i betaversjoner i
forskningsmiljø, og noe som kommersiell programvare. Det er verken
nødvendig eller aktuelt å utvikle egen programvare for spesialfunksjoner. Derimot må det settes opp en infrastruktur av servere og
webapplikasjoner som kan fungere som en plattform for tilgjengeliggjøring av tredjepartsprogrammer, kommunikasjon, nettmøter, undervisning, lagring osv.
UKM Norge vil fortsette dette arbeidet i 2018.
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UKM GJØR: MGPjr
SAMARBEIDET MED NRK RUNDT MGPjr BLE LØFTET TIL NYE HØYDER.

Årets mellomakt: Tea Megaard (Møre
og Romsdal), Casper Kuhlmann

Prosjektleder Jo Vemund Svendsen, satte seg mål om at de 3 minuttene hvor UKM sin mellomakt vises direkte i beste sendetid, bare var
enden på prosjektet. Veien til produktet, samarbeidet og utviklingen av
ungdommene var det viktigste.

Kristensen og Simen Bals Håverstad
(Vest-Agder), Joanne Barruela , Milena
Tedros og Dyana Tedros (Oslo) og
Kristine Krüger (Vestfold).

I tillegg bygde han på med ei ekstra øvingshelg, en introduksjonsvideo
filmet av en UKM Media-ungdom og utescene på Telenor Arena med
innslag fra tre fylker.
NRK og UKM castet på festivalen syv ungdommer fra 14-16 år med helt
ulike talent. De voksne hadde få tanker om hva dette kunne bli, målet
var å få ungdommene til selv å få eierskap til produktet de skapte
sammen. Gjennom to helger klarte gjengen å sette sammen et innslag
som både fikk dem alle til å skinne, men som også fungerte som helhet.

7 deltakere fra 4 fylker
3 minutter mellomakt
Egen utescene
Mellomakten er bare en
liten del av opplevelsen

UKM Norge er utrolig fornøyd med utviklingen og det at vi nå hadde nesten 50 unge UKMere fra hele landet
i aksjon for å markedsføre UKM i november, både på TV-skjermen i beste sendetid, inne på arenaen og
utenfor.
UKM MEDIAS MGPjr-DEKNING
Oppdraget var enkelt «vis Norge samarbeidet og samholdet som oppstår», men ga mange utfordringer og
lærdom om arrangementsdekning. Hva kreves i forkant, hvordan forteller man historien effektivt, hvordan
kan man bruke snapchat for troverdig kommunikasjon og dialog, var noe av det vi lærte.
Dekningen ga et godt eksempel på hvordan man kan gjøre forhåndsdekning, oppdatering underveis for å
holde publikum engasjert, og en kort stemningsrapport etterpå, som fikk veldig gode seertall.
Snapchat-kontoen var flittig i bruk, og vi opplevde en dialog som var mye større enn noen gang før, da vi
på leirskolen fulgte tett opp, stilte spørsmål til ungdommene, og inviterte andre «inn i leirskolen» via snap.
Formen krever gode avsendere og kunnskap fra UKM sin side, men ga altså veldig gode resultater.
https://liker.ukm.no/2017/11/10/digger-a-lage-film-men-ser-aldri-pa-netflix/
https://ukm.no/blog/2017/07/04/det-jeg-liker-best-a-gjore-i-hele-verden/
https://www.facebook.com/UKMNorge/videos/10156042164333816/
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FYLKESNETTVERKET
ARBEIDSSEMINAR PÅ VÆRNES
UKM Norge inviterte fylkeskontaktene til arbeidsseminaret for å tenke
stort og langt, løfte blikket og se på UKMs oppdrag, misjon og potensial.
Vi håpet vi sammen ville finne nye måter å oppfylle oppdraget vårt på
og løfte UKM videre. Lav påmelding, sammenslåing av kommuner og
fylker, og resignerte kommuner – det er mye å ta tak i av både utfordringer og muligheter.

31. mai - 1. juni
30 personer tilstede
19 fylker representert

Daglig leder innledet seminaret med et oppspill om UKMs rolle i et femårsperspektiv, med både utfordringer,
nye satsinger og endrede strukturer. I gruppearbeidene, basert på oppspillene, ble dette diskutert. Det var
også gode diskusjoner rundt temaene Unge mentorer, UKM-ressurser og UKM Digital, samt videreutvikling av
UKM-festivalen.
En kort evaluering før arbeidsseminarets slutt viser at UKM Norge ikke lyktes med målsettingen. Vi hadde ikke
vært gode nok i utformingen av programmet, og fylkeskontaktene følte ikke eierskap til det som ble presentert. Målsettingen videre må være at vi i større grad klarer å samle oss om felles retning og satsinger på
UKM-konferansen på høsten. Fylkeskontaktenes nyopprettede arbeidsutvalg vil forhåpentligvis bidra til dette.

UKM-KONFERANSE I MOSS
Av de 4 fylkene som meldte sin interesse for å være vertskap for årets
UKM-konferanse, ble Østfold kulturutvikling og Refsnes Gods valgt.

26. - 28. september

40 personer tilstede
Første del av konferansen ble, i regi av fylkeskontaktenes arbeidsutvalg (AU), innledet med verdidebatten «UKMs verdier omsatt i
15 fylker representert
praksis». Bernard Ellefsen utfordret fylkeskollegiet til å hente ut de
viktigste verdiene, med utgangspunkt i UKMs omfattende strategiplan.
4 personer fra styret tilstede
Videre ble det i grupper diskutert «Hvilke muligheter gir en endring av
årshjulet?», uten av det kom frem gode grunner for endring. Fylkeskontaktene ønsket en organisert speed-dating, med ca. 5 minutter til hver samtale. Dette og flere tema ble i regi
av AU diskutert i første halvdel av konferansen.
UKM Norge tok over regien fra onsdag etter lunsj, og informerte om «Hvordan ta URG videre i fylket» hvor
inntrykk etter den siste og avsluttende URG-helgen ble presentert. Bufetat, UKM Norges verdipartner i 2017,
var tilstede og snakket om prosjektet «Klem Malin!» og deres ønske om å være tilstede på fylkesfestivalene.
UKM Media tilbød «Hjelp til å bygge redaksjon på fylkesfestivalen», hvor fylkene kunne melde sin interesse.
I evalueringen ble det nevnt at fokuset bør ligge på strategier for hvordan vi skal beholde UKM, og sette
av mer tid til å diskutere de store spørsmålene. Konferansen hadde for mye fokus på UKM Media og
medvirkning og for lite om de på scenen. Det ble nevnt at deltagerantallet vil gå ned når kommuner slår
seg sammen, så fokus på økt rekruttering kan bli vanskelig. Det bør være minst en ungdom og kanskje noen
kommunekontakter til stede, da vi trenger innspill og inspirasjon fra dem også. Og så er det viktig at fylkeskontaktene er på hugget.
Østfold kulturutvikling utførte sin rolle som vertskap utmerket. Med deres gode føring av de sosiale aktivitetene i tillegg føyde denne konferansen seg inn i rekken av innholdsrike UKM konferanser hvor fylkeskontaktene var fornøyd med erfaringsutvekslingene og nytt påfyll disse dagene.
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FYLKESKONTAKTENES ARBEIDSUTVALG
Under arbeidsseminaret på Hell i mai, ble det opprettet et arbeidsutvalg (AU) med 4 fylkeskontakter. Det kom frem at fylkeskontaktene
ønsker å ta opp flere temaer som omhandler fylkesmønstringene, og
det blir AUs oppgave å ta vare på deres interesser og holde dialogen
med UKM Norge.
Det ble foreslått å ha to AU-møter i året, i tillegg til konferansene. Dette
vil være et godt verktøy for representanten som sitter i styret, og for
UKM Norge. Espen Holtan fra Østfold kulturutvikling ble med på første
møtet, da UKM-konferansen høsten 2017 ble holdt i Moss.

Nyhet i 2017
Består av 4 fylkeskontakter
Karoline Amb (Hedmark),
Marianne Ose Askvik
(Hordaland), Rolf Olsen
(Vestfold), Jonas Høgseth
(Møre og Romsdal)

Det første AU-møtet fant sted på Gardermoen 22. august, ca. 1 måned før UKM konferansen. Der ble AU enig
om å ha fokus på følgende:
Jobbe for godt fylkesrelevant innhold til arbeidssamlingene
Komme med innspill til UKM Norge for å bedre samspillet mellom fylkene og UKM Norge.
Ha meningsmålinger og spille inn temaer som angår fylkene på FB til kontaktene.
Ha 3-4 årlige fysiske møter i året.
AU som enhet vil utarbeide skriftlige innspill til UKM Norges, styre og UKM-administrasjonen vedrørende UKM-arbeid og satsninger.
AU vil også benytte seg av fylkes-URGere som referanser ved behov.
Under UKM konferansen i Moss hadde AU programansvaret for første halvdel av konferansen, og dette
fungerte veldig bra, både for fylkeskontaktene og for UKM Norge.

FYLKESKONTAKTENE
FYLKE				ORGANISASJON			KONTAKTPERSON
AKERSHUS			Akershus musikkråd			Roy Botten				
AUST-AGDER			
Aust-Agder Bibliotek- og kulturform. Tonje Eikrem Jacobsen		
BUSKERUD			
Buskerud musikkråd 			
Elisabeth Bjørke Knudsen		
FINNMARK			Finnmark fylkeskommune		Karoline Andreassen/Anne T. Garshol
HEDMARK			
Turneorganisasjonen for Hedmark
Karoline Amb/Johanne M.K. Nesdal
HORDALAND			Hordaland fylkeskommune 		Marianne Ose Askvik			
MØRE OG ROMSDAL		
Møre og Romsdal musikkråd		
Else Marie Outzen/Jonas Høgseth
NORD-TRØNDELAG		
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Anne Josefine Kvaløsæter		
NORDLAND			Nordland Fylkeskommune		Kathrine Schjem
OPPLAND			Oppland fylkeskommune		Sigrun Tomt Ulset
OSLO				Oslo musikkråd				Margaret Berger
ROGALAND			Rogaland Fylkeskommune		Kurt Lisø
SOGN FJORDANE		
Sogn og Fjordane fylkeskomm.
Eva Kristin Svidal
SØR-TRØNDELAG		
Sør-Trøndelag fylkeskommune		
Øystein Eide/Tor Erik Munkvold
TELEMARK			
Telemark fylkeskommune		
Stig H. Sjøstrøm
TROMS				UKM Arctic				Odd Halvdan Jakobsen
VEST-AGDER			Vest-Agder fylkeskommune		Inga Lauvdal
VESTFOLD			
Vestfold fylkeskommune		
Tone Jørgensen/Elin Feen
ØSTFOLD			
Østfold Kulturproduksjon		
Espen Holtan/Ann Kristin Andersen
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LOKALT
NY ARRANGØRHÅNDBOK
UKM Norge har oppdatert og utvidet arrangørhåndboka for UKMarrangører. Det har blitt en beskrivende manual om hvordan UKMarrangement kan planlegges og gjennomføres.
Det er spesielt nye arrangører som vil ha stor nytte av håndboka, men
også erfarne arrangører vil finne nye tips her. Håndboka ble sendt ut
til alle landets UKM arrangører i november, og ligger også tilgjengelig i
arrangørsystemet og på nettsiden.
https://handbok.ukm.no/

ØKT KOMMUNIKASJON
I 2017 har vi bevisst brukt nyhetsbrevet til å kommunisere mer direkte
med lokalarrangørene. Vi vet at også andre leser brevet, men det er
disse som er vår primærmålgruppe.

10 nyhetsbrev ble sendt
1500 abonnerer på nyhetsbrevet

Brevet er stillet til «deg» og skal være der du først får nyttig informasjon
om UKM hele året, men også ha saker du kan smile av. Noen saker
peker videre til arrangørsystemet, andre til UKM.no. Rapporter og søknader fra stimuleringsmidlene brukes
jevnlig som bakgrunn for saker og bilder.
Gjennom blant annet spørsmål til support og direkte henvendelser til ansatte i UKM Norge, ser vi at
kommunikasjonen når fram, det er et mottak der.

ÅRSAVGIFT
UKM-arrangørene må alle
være med å bidra i spleiselaget av Tono og NCB
avtale, designverktøyet
Instrato, UKMs påmeldingsog administrasjonssystemer
og oppdaterte design og
profilprodukter.
Betalingen av dette
kommer i form av en fast
årsavgift på kr 1000,- til alle
som arrangerer UKM.

22

MARKEDSMATERIELL
I arrangørsystemet finnes UKM-materiell og profileringsprodukter som omtrent alle UKM-arrangørene benytter
seg av. Aksess & Daylight er leverandør av produktene, og drifter nettbutikken som er åpen hele året. Etter
bestillingssystemet ble samlet i nettbutikken, har bruken av profileringsprodukter økt.
Kommuner og fylker får velge det trykte materiellet de ønsker, og de betaler kun ekspedisjonsgebyr (kr. 95,-)
pluss porto for materialet, uavhengig av antallet.
Aksess & Daylights festivalbutikk på UKM-festivalen solgte masse T-skjorter, hettejakker og bommulsnett med
UKM-profilering. Aldri har det vært så mange synlige UKMere i bybildet som i år!
UTVALGET I 2017:
• T-skjorter - uten årstall, svart eller hvit
• Hettejakke - med illustrasjon eller UKM logo
• Nett - med illustrasjon eller UKM logo
• Pop-up med nytt design og plass til A4-ark
• Beachflagg - innendørs og utendørs
• UKM banner i gult
• Notatblokk for UKM Media
• Kontrollarmbånd og nøkkelbånd med UKM-logo
• Drops med UKM-logo på papiret
• Kanindrakter – brune
• Krittspray og pappsjablong med UKM logo

BUFETAT - UKM NORGES
VERDIPARTNER
UKM Norge ble kontaktet av Bufetat i 2015, for å se på muligheten til å gjøre noe sammen på temaet
«fosterhjem til ungdom». UKM Norges første verdipartner-avtale ble signert, og dette resulterte i «Den gode
klemmeaksjonen». Aksjonen har fokus på ungdom som har det så vanskelig at de trenger et nytt hjem. På
mobilnettsiden KlemMalin.no kan man spille, gi klemmer og vise at man bryr deg. Målet med den nasjonale
kampanjen er at flere voksne skal melde sin interesse for å bli fosterhjem.
Samarbeidet startet i juni 2017, hvor Bufetat og Forandringsfabrikken var til stede under UKM-festivalen
i Sandnes. Der fortalte tre ungdommer om hvordan det er å være forsterhjemsbarn, og de gjorde dypt
inntrykk på de fremmøtte. Alle fylkesfestivalene samt noen utvalgte lokalmønstringer vil få besøk i 2018, og
avtalen avsluttes i juni, hvor Bufetat og Forandringsfabrikken vil være til stede på UKM-festivalen i Trondheim.

