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STYRETS BERETNING FOR
UKM NORGE I 2018
BAKGRUNN UKM

UKM (Ung Kultur Møtes) har i 34 år vært et av de største og viktigste
offentlige kulturtiltak for ungdom. UKM er ungdommens egen
arena; et lavterskeltilbud, åpent for alle tenkelige kulturuttrykk,
hvor ungdom engasjerer seg og tar aktivt eierskap.
Hovedaktiviteten i UKM er lokale mønstringer hvor idealet er å
samle et så bredt spekter av ungdom og kulturuttrykk som mulig
til visninger, workshops og sosialt samvær. Der UKM har gode
rammer er mønstringene omfattende festivaler hvor ungdom, med
veiledning fra profesjonelle voksne, får ansvar for både planlegging,
gjennomføring, dokumentasjon og kunstnerisk innhold.
UKM har størst effekt der den lokale mønstringen inngår i en helhet,
hvor det er prosesser og hendelser både i forkant og etterkant,
og hvor de ulike fagmiljøene samarbeider. Lokale UKMarrangementer inngår i et nasjonalt nettverk som åpner muligheter
utenfor egen kommune og skaper møter, opplevelser og erfaringer
som deltakerne vokser på og bringer tilbake til sitt nærmiljø i form
av ideer og engasjement.

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 gaming. 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 2018 arrangert 308 mønstringer på lokalnivå, 19 fylkesfestivaler og en nasjonal festival. Flere kommuner jobber sammen
og totalt var 409 kommuner involvert i en mønstring.
Etter 20 år med jevn stigning i deltakertall viser statistikk for de siste
10 årene en tilbakegang i antall deltakere. I 2018 var det 20 195
deltakere mot 21 232 i 2017. Kategoriene «scene», «kunst» og «film»
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går tilbake, men det er økning i kategoriene «unge arrangører» og
«UKM Media». Samtidig ser vi stadig flere ungdommer som bruker
mer tid på UKM gjennom å delta aktivt i utforming, gjennomføring
og dokumentasjon. Mange er aktive flere ganger gjennom året,
eller i en intensiv periode, i motsetning til den tradisjonelle deltakelsen
som ofte var «5 minutter i rampelyset».

NOEN FAKTORER SOM PÅVIRKER
DELTAKELSE
-

Større krav til prestasjon og mestring, ønske om
full kontroll over eget «produkt».
Økte muligheter for eksponering av ferdigheter
via nett og i sosiale medier.
Opptatt av andre ting, bruker mer tid online.
Ønsker å være delaktige, ikke passive konsumenter,
og den sosiale rammen er viktig.
Sammenslåing av lokalmønstringer gir større
avstand og dermed høyere terskel.
Færre spiller i band/grupper, flere velger å delta alene.

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.

UKMs ROLLE SOM
KULTURPOLITISK VERKTØY
-

-

Ung Kultur Møtes med kultur som verktøy for å bygge robust
ungdom som kan møte en stadig mer kompleks verden.
Ung Kultur Møtes for å gi talenter en arena hvor de kan
utvikle seg og skinne sterkere, og for å løfte kvaliteten på
Norsk kulturliv.
Ung Kultur Møtes for å koble ulike strukturer, miljøer og
kulturuttrykk.

UKM lokalt håndteres av kulturarbeidere, pedagoger og
ungdomsarbeidere i fritids-klubber, kulturskoler og kulturkontor
over hele landet. UKM skal forsterke effekten av det viktige arbeidet
som gjøres i disse strukturene og bidra til sammenheng og
helhetstenking på tvers av organisasjonene.
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FYLKESKOMMUNENENES ROLLE I UKM
Fylkeskommunene 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. 6000 ungdommer som deltar på dette nivået
i UKM.

KOMMUNE- OG REGIONREFORM
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.

OM FORETAKET UKM NORGE FKF
UKM Norge er et fylkeskommunalt foretak, eid av Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for den nasjonale utviklingen av UKM.
Foretaket er i all hovedsak finansieres av staten gjennom
Kulturdepartementet.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
UKM Norge har et godt arbeidsmiljø, og forurenser ikke det ytre miljø
gjennom sin virksomhet. I 2018 var det 3 kvinner og 2 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 2018 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.
6

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 fire styremøter i 2018.

ÅRSREGNSKAP
NØKKELTALL

REGNSKAP 2018

REGNSKAP 2017

REGNSKAP 2016

REGNSKAP 2015

Driftsutgifter

13 783 294

13 053 565

14 032 243

13 774 817

-14 082 539

-13 072 123

-13 929 742

-13 941 485

-76 175

-74 871

-89 445

-103 484

Bruk av disposisjonsfond

-350 525

-257 096

-270 152

0

Mindreforbruk

-725 946

-350 525

-257 096

-270 152

I sikringsfond pr 31.12.

-516 797

-516 797

-516 797

-516 797

Driftsinntekter
Netto finansinntekter

Oslo, 14.02.2019
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STIMULERINGSMIDLER
I 2018 ble antall søknadsrunder nedskalert fra tre til to. Det kom inn
194 søknader, hvor 154 søknader ble innvilget støtte, mens 40 søknader
fikk avslag. Det ble søkt om kr 4 461 091, hvorav tildelt totalt 2 280
689. I årets andre runde ble det tildelt 1 151 289. Det er tydelig at
denne søknadsrunden er den viktigste for kommunene for å drifte
mindre tiltak rettet mot UKM lokalt i 2019.

194 søknader i 2018
2,28 millioner tildelt i 2018
826 søknader siden 2014
11,53 millioner tildelt
siden 2014

Lokalkontaktene i kommunene rundt om i hele Norge signaliserer
at stimuleringsmidlene er svært viktig i arbeidet med UKM. Det gir
frihet til å igangsette prosjekter og prøve ut nye metoder for å nå
ungdommene med relevante aktiviteter, inkludering og
medvirkning.

MEST PENGER 2014 - 2018
FYLKE
Møre og Romsdal

1 053 000

FYLKE

SØKNADER TOTALT

Møre og Romsdal

71

Østfold

911 500

Akershus

71

Oppland

839 000

Sør-Trøndelag

67

Sør-Trøndelag

817 000

Oppland

53

Akershus

775 000

Sogn og Fjordane

52

Vest-Agder

754 000

Vest-Agder

51

Vestfold

699 789

Hedmark

50

Buskerud

574 000

Østfold

48

Hedmark

556 000

Buskerud

43

Finnmark

544 900

Telemark

41

Telemark

530 000

Rogaland

40

Sogn og Fjordane

517 500

Nordland

37

Rogaland

504 000

Vestfold

34

Troms

504 000

Finnmark

34

Hordaland

479 500

Hordaland

33

Nord-Trøndelag

459 000

Troms

29

Nordland

450 500

Aust-Agder

27

Oslo

308 500

Nord-Trøndelag

24

Aust-Agder

303 500

Oslo

20

11 580 689

SUM

825

SUM
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TILDELT KRONER

FLEST SØKNADER 2014 - 2018
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UKM-FESTIVALEN
TRONDHEIM, 25.-29. JUNI

DELTAKEROPPLEVELSE OG
VALGFRIHET
I planleggingen og gjennomføringen av årets festival var deltakeropplevelsen i hovedfokus, herunder et spesielt fokus på valgfrihet.
Grep som ble gjort var mindre obligatorisk program, med valgfritt
oppmøte på workshops, ingen biscener og færre fellesaktiviteter.
Andre grep som ble gjort i forkant av festivalen var etableringen av
ungdom som festivalutviklere og ny festivalleder, som har utviklet og
gjennomført nye ideer og tanker. Det ble blant annet utviklet et nytt
konsept rundt overnattingen i deltakerlandsbyen, rundt timeplanen
og rundt sosiale aktiviteter.
Årets musikkvideo

Festivalleder og festivalutviklere jobbet tett fra høsten 2017 med
å videreutvikle UKM-festivalen. Festivalutviklerne fikk ansvar for å
hvert sitt område. Disse områdene var: unge arrangører, landsbyen,
sosiale aktiviteter og krydder i programmet. De hadde totalt seks
samlinger fordelt mellom oktober 2017 og juni 2018, inkludert
planleggingshelg med unge arrangører. Under gjennomføring
av festivalen fulgte de opp hvert sitt ansvarsområde.
9

LANDSBYEN – ET FELLES
TRYGT HJEM
Deltakerlandsbyen, nå kalt Landsbyen, ble avgrenset med gjerder
og gjort om til et festivalområde, hvor man måtte registrere seg
inn og ut av området ved bruk av RFID-scanning. Dette høynet
sikkerheten, og ga deltakerne en følelse av å være på festival.
Landsbyen ble delt inn i forskjellige områder ut ifra bruksområde.
Det var forskjellige områder for henging, avslapping, fysisk aktivitet
og sceneproduksjon og bespisning.
Av sosiale aktiviteter var det faste arrangement som åpningsshow,
fylkes-korslag og et avslutningsshow. I tillegg kunne deltakerne delta
på rumpeldunkturnering, åpen scene og svømming i Pirbadet, eller
bare henge sammen i Landsbyens oppbygde områder.

GAMIFICATION
FOR Å SKAPE
UTFORSKENDE
DELTAKERE
Med gamification ønsket vi å skape enda flere øyeblikk hvor
deltakere går sammen om en aktivitet, og knytter sterkere eller nye
bånd til andre. Gamification bidro til en mer lekende festival, hvor
flere ungdommer bød på seg selv, og gikk sammen for å vinne små
premier eller utmerkelser.
En game master iført kostyme dukket opp flere steder på festivalområdet. Det ble gjennomført annonserte konkurranser og leker,
men også uhøytidelige kåringer av tilsynelatende tilfeldig aktivitet.
For eksempel fikk de første som jublet når de kom inn på festivalområdet, eller noen som skapte god stemning ved lunsjbordet,
en premie.
Geocaching (med snapchat som plattform) oppfordret deltakerne
til å oppsøke 31 lokasjoner i festivalen, som et ledd i gamificationsatsningen. Noen lokasjoner var offentlige, mens andre kun var
mulig å finne ved leting, eller dialog med andre
.10

Oskar introduserer
gamification

UKM MEDIA
FOR Å FORSTERKE
DELTAKEROPPLEVELSEN
UKM Media endret arbeidsmåte drastisk under årets UKM-festival.
Mens UKM Media i stor grad har fungert som et eksternt medie
tidligere, har UKM Media involvert seg i utviklingen i festivalen, og
i større grad tenkt hvordan media kan forsterke deltakeropplevelsen, og hente ut større medie-verdi fra de ulike
arrangementene.
Resultatet av dette var f.eks. et utvidet Disney-tema på flere deler
av festivaloppkjøringen (da dette stemte med årets korslag-tema),
tilpassede snapchat-filtre, og en egen geocache-konkurranse som
bidro til å synliggjøre flere deler av festivalen.
Festivalredaksjonen hadde også som mål og jobbe mot ett samlet
produkt; et digitalt nyhetsbrev. Dette ga deltakerne i UKM Media en
felles retning, og en god arbeidsflyt.

UKM-FESTIVALEN
I 2020
Agder fylkeskommune og Arendal kommune har gjennom søknad
fått tildelt avvikling av den nasjonale UKM-festivalen i 2020. UKMfestivalen i 2020 vil foregå 26. - 30. juni på Hove i Arendal. Hove vil
gi UKM-festivalen en ny innpakning med naturskjønn sørlandsidyll
midt i skog, hav og strand. Det vil bli en utendørsfestival som er
avkoblet storby og forstyrrelser, med fokus på aktiv involvering av
alle deltakerne.
Gjennom metodisk ungdomsmedvirkning og involvering av
lokale ungdommer fra Agderfylkene er det jobbet frem et konsept
for festivalen. Ressursteam av ungdom fra regionen vil få ansvar for
blant annet områdeutvikling, innholdsskaping, tekniske og praktiske
avgjørelser og forberedelser.
11
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UKM MEDIA
Årets fokus har vært å involvere flere ungdommer i daglig drift,
kartlegge UKM-organisasjonens behov og bli et ressurssenter for
dette, i tillegg til å opprettholde innholdsproduksjonen.
I inngangen til 2018 avsluttet UKM Media ego-prosjektet og kuttet
et årsverk.

ØKT
MEDVIRKNING
I alle prosjekter og prosesser forsøker vi å ta med én eller flere
ungdommer.

FLEST MULIG UNGDOMMER INN
I DAGLIG DRIFT
UKM Media har god erfaring med å involvere unge ressurser inn i
den daglige driften på alt fra korte idémyldringer til større utviklingsprosjekter. I alle prosjekter og prosesser forsøker vi å ta med én eller
flere ungdommer. Selv om medvirkning krever ressurser, og til tider
kan øke arbeidsmengden, opplever vi at oppgavene løses på en
måte som ofte gir et bedre resultat enn forventet.
Gjennom medvirkning opplever vi totalt sett et bedre resultat på
tross av færre satsninger.

Til MGPjr gjorde vi casting og idéutvikling sammen med Jo Vemund Svendsen (30 år), mens
Christian Bjørøen Hvatum (20 år) og Nikolai Lysnes (20 år) sto for animasjon og komponerte musikk.
12

TO UNGE UTVIKLERE

UKM Media har tatt inn to unge utviklere basert på suksessen med
festivalutviklerne fra UKM-festivalen. Marte Emilsen (19 år) er utvikler
med fokus på nettverksbygging og innholdsproduksjon, mens
Thomas Hovstad (19 år) er med for å utvikle en UKM-app.
Som utviklere får de et ansvarsområde de selv får velge hvordan
de vil utvikle. Det er forventet at man drar på relevante utvekslinger,
festivaler, konferanser, foredrag eller lignende (betalt av UKM
Norge), og at vervet medfører stor grad av egenutvikling.

RELEVANS
OG TILBUD
Gjennom deltakelse får ungdommene tilgang på likesinnede, utstyr,
fellesskap og meningsfylte oppdrag.

FLERE UNGDOMMER BIDRAR

Ungdommer med ulike interesser og kompetanse tilkommer, og
bidrar til et konstruktivt og utviklende nettverk. Mens nettverket
tidligere var regionalt forankret og i stor grad drevet av enkeltpersoner, opplever vi nå et mer dynamisk nettverk hvor ungdommene
kobler seg på ut fra interessefelt og kapasitet, heller enn geografisk
tilhørighet. Nettverket har fortsatt å vokse i 2018.
Gjennom deltakelse får ungdommene tilgang på likesinnede, utstyr,
fellesskap og meningsfylte oppdrag.
Som et nasjonalt, og ikke et region-drevet nettverk, er fysiske møter
vanskeligere enn tidligere. En vellykket meet-up, flere mindre
møter, og skype-møter gir stor tilhørighet til nettverket, og oppleves
effektivt for å motvirke avstand.

INNHOLD MED TYDELIGERE FOKUS
PÅ UTØVENDE KUNST OG KULTUR

Ærlig innhold, av og for ungdom er fortsatt den viktigste rettesnoren.
I 2018 har innholdets fokus dreid mer tilbake til utøvende kunst- og
kulturuttrykk; den vide tolkningen av ung kultur som ego-satsningen
benyttet var ikke opplevd som relevant av organisasjonen, og
skapte unødig mye støy.
UKM Media har i 2018 jobbet med flere kampanjer som viser hva
UKM er, og hvorfor deltakelse oppleves som givende og relevant.
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BEDRE RESSURS FOR
ORGANISASJONEN
I flere tilfeller enn før har UKM Media vært representert i møter
i form av ansatte, forberedende innspill, eller ungdommer. Som
samtalepartner har vi opplevd å hjelpe flere lokalkontakter, fylkeskontakter og samarbeidspartnere enn før. Det oppleves et mer
samlet målbilde i større deler av organisasjonen som følge av dette.

UNGE RESSURSER PÅ UTVEKSLING
TIL FYLKES-FESTIVALENE

Unge medie-ressurser fra andre fylker eller fra festival-teamet reiste
rundt på fylkesfestivalene for å dele sin kompetanse. Utvekslingen
ble opplevd som inspirerende for de enkelte, og ga gode resultater
både i fylkene som fikk besøk, hjemfylkene, og den nasjonale
festivalen.
Rent praktisk tok de på seg en oppgave i redaksjonen dit de
dro, og bidro med seg selv og sin erfaring. UKM Media koordinerte
behov og kompetanse før utvekslingen.

STØRRE FLERKAMERA-MILJØ
RUNDT HD-PAKKENE

Til sammen ble UKM sine flerkamera-pakker brukt på 10 fylkesfestivaler. HD1, HD4 og deler av HD5 ble i tillegg benyttet på den
nasjonale UKM-festivalen.
Det ble i 2018 startet større utveksling mellom fylkesfestivaler og
flerkamerapakker for å lære opp flere unge flerkameraveiledere
som kan bemanne de ulike pakkene.
UKM disponerer fem flerkamerapakker i varierende størrelse, fra
lette og mobile pakker, til de store HD1 og HD4. Pakkene er utformet
rundt samme produksjonsmetode og utstyr, noe som gjør det lett for
ungdommer fra én pakke å jobbe med den andre.
Oslo (HD1) hos UKM Media
Bodø (HD3)
Bergen (HD4)
Akershus (HD5)
Telemark (HD6)
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UTVIKLET NYTT DESIGN FOR
KOMMUNIKASJON MOT MÅLGRUPPEN
UKM Media utviklet ny grafisk profil for UKM, rettet mot ungdom.
Målet er å vise det lekne og morsomme som UKM representerer,
i tillegg til de trygge og profesjonelle rammene som ligger bak.
Vi ønsker at designet gjør at flere nye ungdommer får øynene opp
for UKM, og at det på et eller annet nivå er med på å heve hele
opplevelsen av hva UKM er for deltakere og arrangører.
«Veldig ofte når man snakker om design lurer man på om det er
stygt eller fint, men design er mer enn det.»
Ungdomskulturen er stadig i forandring, og det er derfor behov
for fornyelse for å fortsatt være relevant. Designet må være noe
ungdommene kan kjenne seg igjen i, og som de vil identifisere
seg med. Derfor har to ungdommer, Frederik Feiler (18) og Torleiv
Klungland (21), jobbet sammen med UKM Media for å utvikle
rammene for det nye designet.
P.S: I 2017 utviklet UKM Media en ny kontor-profil for UKM Norge,
som er rettet mot voksne. Denne er tenkt å være en profil som ikke
trenger å byttes hver gang vi oppdaterer profilen mot ungdom,
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IT-SYSTEMENE
UKM utvikler fortsatt egne IT-systemer og følger god skikk for deling
av kildekode. Alt UKM Norge utvikler ligger fritt tilgjengelig for
offentligheten på https://github.com/UKMNorge

SLETTMEG@UKM.NO
UKM opplever at det er større bevissthet blant unge om deres
digitale fremtreden, og at flere ønsker å rydde bort innhold på
internett de ikke ønsker at skal representere de. UKM Norge har startet
å logge henvendelser for sletting, for å følge med på trenden, og
bedre tilpasse tjenestene på sikt. Datagrunnlaget er foreløpig for
svakt til å avkrefte/bekrefte UKM Norges hypotese om at slike
forespørsler er økende.

STARTET UTVIKLINGEN AV APP
UKM Norge startet utviklingen av en mobil-app for å enklere levere
informasjon til deltakere på festivalene. UKM.no oppleves ikke som
et sted for informasjon underveis i festivalen, og håpet er at en app
kan gjøre deltaker-informasjon mer tilgjengelig.
Appen henter automatisk informasjon fra arrangørsystemet, slik
at det ikke blir noe ekstraarbeid for arrangørene. Målet er i første
omgang en enkel test-utgave for bruk på fylkesfestivaler i 2019.

BEDRE INFORMASJON OM
PERSONVERN TIL DELTAKERE (GDPR)
UKM Norge har i 2018 brukt mye tid på oppdateringer for personvern, og har valgt å informere mer enn nødvendig for å bidra til en
god deltaker-opplevelse. UKM ønsker å bidra til en bevisstgjøring om
unges eget personvern.
Alle påmeldte deltakere får automatisk tilsendt informasjon om
personvern, datalagring og reservasjonsmuligheter for foto og video
ved påmelding. Arbeidet er kontinuerlig, men har med GDPRinnføringen fått et større fokus hos UKM.
En større sikkerhetsoppdatering for alle systemer ble innført,
og styrker ytterligere driftsstabilitet, datasikkerhet og deltakernes
opplevelse.

UKM-TV – FORTSATT EN POPULÆR TJENESTE
Med ca. 1,2 millioner visninger i 2018, har UKM-TV 4,67 millioner
visninger siden 2009. UKM-TV inneholder filmer som viser innslag av
UKM-opptredener, og er en viktig del av UKMs kulturformidling.
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MGPjr-SAMARBEIDET
MED NY VRI
REPRESENTERT AV EN «KUBER» OG EN FILM

Årets samarbeid mellom UKM og MGPjr resulterte i god dekning
av UKM i beste sendetid på NRK. I år fokuserte vi på bredden i UKM,
og å vise hva UKM betyr for de som deltar. Fra årets UKM-festival ble
en norgesmester i kubing ”castet” til å representere UKM på MGPjrfinalen. Han fikk en viktig rolle i selve TV-sendingen og briljerte,
imponerte, og fikk fanget publikums oppmerksomhet. I tillegg fikk
han snakket om sin opplevelse og erfaring med UKM.

Telenor Arena
3. november
400 000 TV-seere
15 000 publikummere

Temaet ”Rubiks kube” ble en fin ramme for å vise de forskjellige
sidene ved UKM og UKMs deltakere. Temaet ble brukt i produksjonen
av en video som ble vist under TV-sendingen. Videoen på tre
minutter viste seks UKM-deltakere fra hele landet med seks
forskjellige interesser og bakgrunner. Det var en filmskaper (Kristoffer
Vollan), en luftakrobat (Margrethe Rykkelid), en rapper og låtskriver
(Abdigani Getamesay), en Minecraftkunstner (Dandick Theodor
Bakker), en konferansier (Mathis Eira), og en tegneserieskaper som
også driver med musikk (Linn Isabel Eielsen).

I tillegg til dekning på TV-sendingen hadde UKM en scene utenfor
Telenor Arena, som underholdt publikum i forkant av sendingen.
I år ble det tildelt flere ressurser til utescenen og det ble en proff og
fin produksjon, med et band, en sanger, en beatboxer, en dansegruppe og en konferansier som skapte god stemning blant 15 000
publikummere.

Videoen som ble vist
under TV-sendingen

UKM Media var til stede for å synliggjøre hva som skjedde inne
i salen og på utescenen, gjennom Snapchat, Instagram Feed og
Story, Facebook og UKM.no. Innholdet fikk et potensielt publikum
på 27 100 stykker, av de var det 4750 som faktisk trykket på noe som
ble lagt ut, og 970 som har reagert på innleggene, og som gir en
mulighet for flere visninger gjennom aktivitetsfeedene.
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AMBASSADØRER BLIR
UKM-RESSURSER

450 ambassadører i 2018

Ambassadørsystemet ble forenklet, og ambassadørene er nå lagt
under samlebetegnelsen UKM-ressurs. Mange kommune- kontakter
ser nytten av ivrige ambassadører som er med og sprer ordet og
verver nye deltakere deltagere til UKM.
Alle UKM-ressurser telles i statistikken. Neste år vil det synliggjøres
hvor mange som er ambassadører, og hvor mange av disse som
også deltar på andre måter.
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NETTVERKSSAMLINGER
Det gjennomføres nettverkssamlinger med fylkeskontaktene som et
viktig forum for demokrati, kompetanseheving og ideutvikling i UKM.
Værnes
4.-5. juni
37 personer

ARBEIDSSEMINAR

Første del av seminaret gikk blant annet til å finne fem tiltak som
kan øke rekrutteringen, og gi bedre deltageropplevelse for scene,
film og kunst på lokalt nivå. I andre del ble struktur, finansiering og
eierskap diskutert.
Styret informerte om at de skal begynne å jobbe ut en ny strategi
for UKM.

Gdansk
25.-28. september
45 personer
Prosessveileder:
Stein Ræstad

KONFERANSE

Årets tema var strategiplan for 2020-2024. Gjennom to dager med
diskusjoner og gruppearbeid ble det poengtert at UKM må være
relevant for ungdommens kulturuttrykk i dag, ha fokus på lokalleddets viktige rolle, jobbe for økt digitalisering, og samarbeide med
andre aktuelle organisasjoner om å løfte fram ungdomskulturens
plass i lokalsamfunnet.
Dette ble lagt til grunn for arbeidets videre prosess. Lokale UKMarrangører fra Buskerud deltok også på deler av samlingen,
og fikk mulighet til å spille inn saker fra UKM lokalt.
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FYLKESKONTAKTENES
ARBEIDSUTVALG
3 møter med UKM Norge
Representanter:
Egil Ovesen
Tonje Jacobsen
Raymond Kristiansen Egge
Elin Feen
Gikk ut i 2018:
Rolf Olsen
Marianne Ose Askvik

Arbeidsutvalgets oppgave er å ta vare på fylkeskontaktenes
interesser. Som enhet skal de utarbeide skriftlige innspill til UKM
Norge, styret og administrasjonen vedrørende UKM-arbeid og
ønskede satsninger.
Tema som har vært diskutert i arbeidsutvalget, og som har ligget
til grunn for program på seminar og konferanse, er: rekruttering og
deltakelse, hvordan samhandling og kommunikasjon i fylkesnettverket og med UKM Norge kan effektiviseres når vi går inn
i store strukturendringer lokalt og regionalt.
Gjennom arbeidsutvalget har dialogen mellom fylkeskontaktene
og styret/UKM Norge blitt bedre.
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FOTOGRAFER
Tanja Emilie Åmo (forsiden), Håkon Rybakken (s. 2), Marius Terje (s. 4), Håvard Bævre Ellingsgård (s. 5), Håkon
Rybakken (s. 6), UKM Media (s. 7), Martha Linnea Pukallus (s. 9), Martha Linnea Pukallus (s. 10), Alier Ajak (s. 12),
Martha Linnea Pukallus (s. 13), Alier Ajak (s. 14), UKM Media (s. 17), Håvard Bævre Ellingsgård (s. 18),
UKM Media (s. 19), Helen Benedicte Røstum (bakside).
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