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STYRETS ARBEID
I løpet av 2019 utarbeidet styret en ny strategiplan for perioden 
2020-2024. Dette arbeidet ble utført i tett dialog med fylkesnettverket, 
og planen ble sendt på høring til samtlige kommuner, fylkeskommuner 
og en rekke organisasjoner. Det ble avholdt 4 styremøter i 2019.

 
BAKGRUNN UKM
UKM (Ung Kultur Møtes) har i 35 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.  

UKM har utviklet seg fra frittstående arrangementer til en metode 
og et tankesett, hvor ideen er å samle et bredt spekter av ungdom  
og kulturuttrykk til visninger, workshops og sosialt samarbeid.  
I kommuner hvor UKM-arbeidet har gode rammebetingelser  
gjennomføres det omfattende festivaler hvor ungdom tar store 
deler av ansvaret for så vel utforming, planlegging, gjennomføring 
som kunstnerisk innhold og dokumentasjon. Størst effekt får vi der 
UKM inngår i en helhetlig kulturpolitisk plan, og hvor ulike  
virksomheter og fagmiljø samarbeider. 
 
Det regionale og nasjonale UKM-nettverket åpner muligheter 
utover lokalmiljøet, gir opplevelser og erfaringer som deltakerne 
vokser på og bringer tilbake i form av ideer og engasjement.

MANGFOLD OG INKLUDERING
UKM har godt fundament i det flerkulturelle Norge og skal være 
tilgjengelige for ungdom med ulike behov for tilrettelegging.  
Sjangermessig er det ingen begrensninger. Musikk, dans og visuell 
kunst er dominerende kunstformer, men UKM er også film, teater, 
litteratur, sirkus, design, stand-up og e-sport. Ikke minst har ungdom 
mulighet til å ta aktivt del som arrangører, nettreportere, konferansierer, 
teknikere og fotografer. UKM er rett og slett for alle!

STYRETS  
BERETNING 
FOR  
UKM NORGE  

4
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UTVIKLINGSTREKK OG OPPSLUTNING
20 430 ungdommer deltok i UKM i 2019. Det ble arrangert 303 
mønstringer på lokalnivå, 19 fylkesfestivaler og én nasjonal festival. 
Antall deltakere er lavere enn på tidlig 2000-tall, men det er flere 
ungdommer som bruker mer tid på UKM gjennom å delta aktivt  
i utforming, gjennomføring og dokumentasjon. Mange er aktive  
i UKM i prosesser gjennom hele året, i motsetning til den tradisjonelle 
deltakelsen som ofte var «5 minutter i rampelyset». 

I en tid med fri tilgang til YouTube og andre nettkanaler er behovet 
for en ren eksponeringsarena marginalt. Trygge sosiale møteplasser 
for utveksling av ideer og kulturelle ytringer er derimot viktigere enn 
noen gang.

NOEN FAKTORER SOM PÅVIRKER  
DELTAKELSE I UKM:
• Større krav til prestasjon og mestring i samfunnet, ungdommene    
   ønsker full kontroll over eget «produkt» i større grad enn tidligere.
• Økte muligheter for eksponering av ferdigheter via nett 
   og i sosiale medier.
• Stadig mer tid brukes online med spilling.
• 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, som 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 fritidsklubber, kulturskoler og kulturkontor over 
hele landet. UKM forsterker effekten av det viktige arbeidet som 
gjøres i disse strukturene og bidrar til sammenheng og helhets- 
tenking på tvers av organisasjonene.deltaker og arrangør er den 
viktigste grunnen. Det er viktig å  5
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diskutere hvordan sammenslåing kan bedre det kommunale  
tjenestetilbudet, uten at vi mister det som fungerer godt i dag. 

KOMMUNEREFORMEN
Oppslutningen om UKM er størst i små kommuner. Nærhet mellom 
deltaker og arrangør er den viktigste grunnen. 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 lokal- 
samfunnet. 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.

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, kompetanse- 
heving og ideutvikling i UKM.  
Fylkeskultursjefkollegiet er nasjonalt fagråd for UKM Norge, og det  
er utarbeidet skriftlige samarbeidsavtaler med samtlige fylkes- 
kommuner. Fylkesfestivalene varierer i omfang og antall deltakere, 
men totalt er det ca. 6000 ungdommer som deltar på dette nivået 
i UKM.

OM FORETAKET UKM NORGE FKF
UKM Norge er et fylkeskommunalt foretak, eid av Trøndelag fylkes-
kommune 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 2019 var det 3 kvinner og 2 menn  
i styret, mens administrasjonen besto av 2 kvinner og 3 menn. UKM 
Norge har for tiden ingen ansatte med flerkulturell bakgrunn. Vi 
hadde i 2019 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 arbeids- 
markedet. 

SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER
UKM Norge samarbeider med bl.a. Norsk kulturskoleråd,  
Ungdom og Fritid, Kulturtanken, Norske Festivaler, NRK, Norske  
konsertarrangører, Kulturhusnettverket, Bibliotekforeningen,  
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.
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ÅRSREGNSKAP

NØKKELTALL

Driftsutgifter

Driftsinntekter

Netto finansinntekter

Bruk av disposisjonsfond

Mindreforbruk

I sikringsfond pr 31.12.

REGNSKAP 2018

13 783 294

-14 082 539

-76 175

-350 525

-725 946

-516 797

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 2019 

14 485 327

-14 011 538

-123 206

-725 946

-375 362

-516 797
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«Norgescupen» var et pilotprosjekt initiert av UKM Aust-Agder for  
å teste hvordan E-sport kan finne sin plass i en UKM-avvikling på  
regionnivå. Resultatet ble en landsdekkende online-cup med finale- 
spill live fra hovedscenen til UKM Aust-Agder, 6. april. Lag på fem 
spillere konkurrerte i League of Legends. Setesdal Folkehøgskoles 
e-sportlinje driftet online-cupen i perioden februar-mars. Under  
avvikling av live-finalen ble det satt opp en stream med kommen-
tatorer på UKM Norge sin Facebookside. Prosjektet hadde stort 
nasjonalt nedslagsfelt, og videreføres med «Norgescupen sesong 2» 
i 2020. Sluttspillet i 2020 skal gjennomføres live på hovedscenen  
under UKM-festivalen. Grafisk profil for cupen ble utarbeidet av 
Torleiv Klungland.

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Valle kommune,  
Ungdom og Fritid, Setesdal folkehøgskole, Sarpsborg kommune, 
Riddle E-sportklubb og Multimedia AS har vært  
samarbeidspartnere.

58 deltakende lag,  
290 spillere totalt.
 
Livefinalen hadde  
150 publikummere i 
salen.
 
Reach på 15.000  
personer via stream.

LIVE E-SPORT 
PÅ UKM
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TETTERE SAMARBEID  
MED UNGDOM OG FRITID
UKM Norge har gjennom hele 2019 vært i prosess med Ungdom 
og Fritid med mål om å koordinere politiske utspill, etablere felles 
prosjekter, samarbeide om konferanser og organisasjonsutvikling, 
utnytte hverandres kompetanse og ansatte, samt se på mulig 
samlokalisering av Oslo-kontorene. Dette for å være i forkant av 
de strukturelle føringer som antas å komme i Stortingets barne- og 
ungdomskulturmelding høsten 2020.

UKM MED I BARNE- OG  
UNGDOMSKULTURNETTVERKET (BUK)
Norsk Kulturforum (NOKU) tok i 2018 initiativ til å opprette et uformelt 
nettverk av organisasjoner innenfor den offentlige delen av barne- 
og ungdomskulturfeltet. Dette har vist seg å være meget nyttig for 
informasjonsflyt, koordinering og politisk påvirkning. Nettverket møttes 
tre ganger i 2019, og består av de administrative lederne i Norsk 
Kulturskoleråd, Norske Kulturhus, Bibliotekforeningen, NOKU,  
UKM Norge, Kulturtanken, Kulturrådets B&U-avdeling og KS-kultur. 
Representanter fra Kulturdepartementet har deltatt på to av møtene.

BIDRATT TIL NY STORTINGSMELDING
Kulturtanken fikk høsten 2018 i oppdrag fra Kulturdepartementet  
å hente innspill fra barn og unge til den kommende stortings- 
meldingen om barne- og ungdomskultur. Arbeidet pågikk i store 
deler av 2019, og involverte flere andre organisasjoner, deriblant 
UKM. Det ble samlet inn en rekke innspill før og under den  
nasjonale UKM-festivalen, gjennom spørreundersøkelser på nett, 
video-intervjuer, workshops og dialogmøter. BUSK-rapporten (barn 
og unges stemmer) ble levert til Kulturdepartementet høsten 2019, og 
inneholder blant annet en liste med 23 punkter som ungdommene 
ønsker at kulturministeren skal sørge for.   

 

SAMARBEID 
MED ANDRE  
AKTØRER

9
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MED I PROGRAMMET PÅ ARENDALSUKA
I samarbeid med Ungdom og Fritid, Kulturtanken og Norsk Kultur-
skoleråd gjennomførte UKM Norge arrangementet «Ung megafon» 
som en del av det offisielle programmet på Arendalsuka Ung.  
Ung megafon var todelt. Første del var en debatt mellom kultur-
minister Trine Skei Grande og fire ungdommer, andre del var en 
konsert med unge artister fra UKM og kulturskolene i området. UKM 
Norge var også medarrangør av konserten «Unge stemmer»  
i kulturhuset, og hadde i tillegg en messe-stand hele uka som  
var bemannet av ungdommer og UKM-arrangører. 

PROSJEKT FOR  
Å KOORDINERE KULTURARBEID LOKALT
Høsten 2019 etablerte UKM Norge prosjektet «Koordinert  
Kommunalt Kulturarbeid» sammen med Norsk Kulturskoleråd og 
Ungdom og Fritid. Prosjektet går i korthet ut på å se hele barne- og 
ungdomskulturfeltet i kommunen under ett, med særlig fokus på 
helhetlig samarbeid mellom fritidsklubb, kulturskole og UKM, og 
med ungdomsmedvirkning som viktig premiss. Det er plukket ut fem 
pilotkommuner fra hele landet til prosjektet: Sola, Arendal, Melhus, 
Sunndal og Kongsberg.

INVOLVERT I ARBEIDET  
MED REGJERINGENS DATASPILLSTRATEGI
I forbindelse med utarbeidelsen av regjeringens dataspillstrategi  
ble UKM Norge involvert i arbeidet med å utrede hvordan gaming 
og datakultur i større grad kan inkluderes i kulturlivet, og hvordan 
det kan skapes flere sosiale, fysiske møteplasser for den ikke- 
kommersielle delen av dette ungdomsmiljøet. Sammen med  
Tverga, Kandu og Ungdom og Fritid gjennomføres konferansen 
«Møteplass datakultur» med 80 deltakere (ungdom og ungdoms- 
arbeidere) i januar 2020.

SYNLIGGJØRING AV UKM PÅ MGPJR
De siste fem årene har UKM samarbeidet med NRK og vært  
tilstede på MGPjr-finalen med artister, aktiviteter og PR-materiell. 
Tidligere har MGPjr vært arrangert i november, men årets finale ble 
arrangert på Telenor Arena i mai. Årstiden og det gode været  
gjorde at UKMs aktiviteter på utsiden av arenaen fikk mer publikum 
enn tidligere. I år var det ingen UKM-innslag på scenen i selve 
TV-sendingen, men det ble sendt en flott promofilm, og totalt sett 
var dette en god synliggjøring av UKM overfor et stort publikum av 
barn (fremtidige deltakere) og foreldre over hele landet. 
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I løpet av de seks årene ordningen med lokale stimuleringsmidler har eksistert, har vi mottatt 950 søk-
nader og tildelt 13,3 millioner kroner i støtte til lokale UKM-arrangører. I 2019 hadde vi to søknadsrunder, 
mottok 135 søknader og ga tilsagn på 1 830 000 kroner.

SENDT FLEST SØKNADER  
I PERIODEN 2014-2019

TILDELT MEST PENGER  
I PERIODEN 2014-2019 

STIMULERINGSMIDLER

FYLKE 

Aust-Agder

Oslo

Nordland

Hordaland

Rogaland

Troms

Telemark

Hedmark

Finnmark

Sogn og Fjordane

Buskerud

Vest-Agder

Vestfold

Akershus

Oppland

Østfold

Møre og Romsdal

Trøndelag

SUM

TILDELTE KRONER

378 500

387 500

501 500

539 500

544 000

559 000

577 000

601 000

618 900

660 500

711 000

789 000

834 789

850 000

974 000

1 116 500

1 149 000

1 478 000

13 269 689

FYLKE

Oslo

Troms

Aust-Agder

Hordaland

Finnmark

Vestfold

Rogaland

Nordland

Telemark

Buskerud

Hedmark

Østfold

Vest-Agder

Sogn og Fjordane

Oppland

Akershus

Møre og Romsdal

Trøndelag

SUM

SØKNADER TOTALT

27

33

34

37

39

40

43

44

46

53

54

55

55

63

64

80

82

101

950
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Medvirkning har alltid vært kjerneverdi og metodikk i UKM Media- 
arbeidet. Høsten 2018 startet de to første mediautviklerne, som et 
ledd i at flere ungdommer skulle få større påvirkningskraft på arbeid 
og resultat. Ungdommene har selv valgt ansvarsområde ut fra hva 
de kan og hva de vil lære mer om. 

UKM Norge ønsker å kommunisere på en troverdig måte med  
målgruppen, og øke egen relevans hos nye målgrupper. Medvirkning 
står sentralt i dette arbeidet, og er spesielt viktig når vi jobber for 
ungdom, og er avhengig av å følge trendene fra år til år.
 

NIVÅ 1: TO MEDIAUTVIKLERE
De to første utviklerne hadde fokus på nettverksbygging, innholds-
produksjon og aktivitet i UKM Media-nettverket, samt utviklingen  
av en mobil-app. For å bedre team-følelsen ble det startet et  
nyhetsbrev med høydepunkter fra aktivitet og innhold for UKM  
Media-deltakere i hele landet.
 

NIVÅ 2: ÅTTE MEDIAUTVIKLERE
I prosjektets andre år jobber åtte ungdommer med å lage  
innhold på kanaler der ungdom faktisk bruker tid. Disse åtte har  
ulik kompetanse, der noen jobber med video, noen kan mye om 
en plattform/kanal, og noen er flinke til å se hvordan et produkt  
kan brukes på flere måter. 

Tidligere har mye av UKM sitt innhold blitt publisert på UKM.no 
og Facebook – to plattformer ungdommer beveger seg bort fra. 
Ungdom går ikke lenger inn på en uavhengig nettside, og trenger 
en inngang til innholdet der de allerede «er». Derfor jobber media-
utviklerne med innhold på Youtube, Instagram og TikTok, i tillegg til 
Facebook og UKM.no. 
 
Dette passer godt i tiden, der stadig flere organisasjoner ansetter 
«nettpatruljer» i samme alder som målgruppen de prøver  
å kommunisere med (Vest politidistrikt, TikTok).

UKM MEDIA
 

– MEDVIRKNING GIR AUTENTISK  
OG ENGASJERENDE INNHOLD

MARTE EMILSEN (Hedmark)  

Jobbet med nettverket, innhold  

og festivalen

THOMAS HOVSTAD (Trøndelag)  

Jobbet med app

ÅSMUND GRINI (Hedmark)  

Video 

CHRISTIAN HVATUM (Buskerud)  

Video og grafikk

MARIELLE BERTHEAU (Hedmark)  

Instagram og podcast 

EVA MARIE BY VIKØREN  

(Sogn og Fjordane) 

Video, tekst og Facebook

JULIAN FLAATEN (Vest-Agder)  

Spotify og podcast 
HENRIETTE YRI TUNGEVIK (Trøndelag)  

TikTok 

MERT ARSLAN (Oslo)  

Konsepter foran kamera 
AILA KORDO (Hordaland)  

Youtube
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UNGDOMMER SOM REDAKSJONSLEDERE
I 2018 ble det startet opp et prosjekt med redaksjonsledere for  
å heve den regionale kompetansen for «deltakergrenen» UKM  
Media. Prosjektet har blitt videreutviklet i 2019, og fylkene kan  
søke om å bli med gjennom å finne en ungdom som ville være 
redaksjonsleder. I tillegg forpliktet fylket seg til å følge opp denne 
ungdommen. Prosjektet har som mål å skape en bedre deltaker-
opplevelse for de som er påmeldt innen media, for å sikre hensikts-
messig dokumentasjon fra fylkesfestivalene, og å skape et prosjekt 
som gir rom for regionale tilpasninger.  
 
Redaksjonslederne hadde to samlinger der de fikk informasjon og 
hjelp om hvordan de skulle lede en redaksjon, et Skype-møte for  
å få på plass publiseringsplaner, og mulighet for å besøke et annet 
fylke på deres fylkesfestival.

Tilbakemeldinger fra fylkeskontakt:
«Sogn og Fjordane har fått mykje ut av prosjektet. Eg har ikkje 
kompetanse på dette feltet, og det har difor vore ei god løysing 
at festivalredaktørane har deltatt på kurs hos dykk. Vi har komme 
lenger på kortare tid enn vi ville ha gjort utan prosjektet. Vi har fått 
nyttige erfaringar å bygge vidare på. 

Eg meiner det er viktig at UKM Norge gjennomfører denne type 
prosjekt for å stimulere til utvikling og auka kompetanse i fylka og 
på fylkesarrangementa. Ser gjerne at variantar av dette også blir 
gjort på andre område, som UA. Kan godt knyte fylka som blir med  
i prosjekta tettare saman gjennom t.d. samlingar før og etter der  
ein kan diskutere problemstillingar og utveksle erfaringar»

Tilbakemelding fra redaksjonslederne:
De skjemaene og planleggingen vi ble lært opp til var supert! Jeg 
brukte en god del tid på å få planene så gode som mulig og det 
hjalp masse både på lokal- og fylkesmønstringen. Fikk mye god 
tilbakemelding på den delen der. Igjen det jeg kunne vært mer 
forberedt på var hvordan håndtere voksne i vanskelige situasjoner. 
– Anja

Dette fungerte bra! Jeg føler det å være på besøk hos hverandre 
var det som var mest nyttig. Det at andre også skrev planer, gjorde 
at man kunne «sniktitte» litt på hverandres.
– Christian

2018-2019:
CHRISTIAN HVATUM  
Buskerud

ANJA LALAND  
Vest-Agder

KARI-LOUISE MORGAN  
Sogn og Fjordane

INGEBORG LANGETEIG  
Sogn og Fjordane

MAGNUS SØRENSEN  
Østfold

INGER MARIE GUNDERHUSET  
Oppland 

2019-2020:
MARIA T. BERGLYD  
Oslo

DAVID DAMSLORA  
Østfold / Viken

THEA KVINNEGARD  
Akershus / Viken

INGEBORG HOLE  
Hordaland / Vestland
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En av de mest ettertraktede ressursene UKM kan tilby ungdommene  
er et relevant nettverk. Gjennom UKM Media-nettverket får  
ungdommene tilgang til hverandre, utstyr, mediautviklerne,  
redaksjonslederne, festivallederne, samt de ansatte i UKM Norge. 
For å gi dette størst mulig effekt jobber UKM Media med satsinger 
som oppfordrer til interaksjon og fellesskap. 
 

SLACK FOR DAGLIG SAMTALE
Gjennom hele året er det flere samtaler gjennom Slack, men det er 
utvilsomt fylkesmønstringene som blir den største fysiske møteplassen 
gjennom året. I tillegg gjennomførte UKM en meetup i inngangen 
av 2019, noe vi ønsker å gjenta så fort kapasiteten er tilstede.

FYLKESFESTIVAL SOM FYSISK FELLESSKAP
Gjennom redaksjonsleder-prosjektet og et veldig engasjert leder-team 
på festivalen, har flere av våre ressurser dratt på flere fylkesfestivaler,  
i tillegg til sine egne. 

I 2019 var flere ungdommer på besøk hos andre fylkesfestivaler for  
å få inspirasjon eller bidra på tvers av fylkesgrenser. Her har de 
bidratt med kunnskap på sine felt, vært ekstra arbeidskraft og støtte 
for hverandre. Disse besøkene gir ungdommene større tilhørighet, 
og styrker følelsen av å være med på noe større enn dem selv.

 

MED HVERANDRE SOM 
RESSURS

UKM Media var involvert  
i 15 fylkesutvekslinger hvor  
ungdommene dro på en  
fylkesfestival i tillegg til sin 
egen.
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FYLKESFESTIVAL FOR INSPIRASJON
For mange av ungdommene har det mest nyttige ved å besøke  
en annen fylkesfestival vært å hente inspirasjon til hvordan de kan 
utvikle sin egen fylkesfestival. Flere av deltakerne har kommet  
tilbake med masse energi, nye ideer og nye løsninger for hvordan 
de vil ha det på neste fylkesfestival i sitt eget fylke. Noen har også 
fått bekreftet at de gjør mye bra fra før.

Dette bygger eierskap og en interesse for å fortsette år etter år  
– en mulighet til å kunne forandre ting til det bedre. 
 

FYLKESFESTIVAL SOM TESTLAB
Fylkesfestivalene samler mange av våre ressurser til ett sted,  
og har blitt en spennende arena for å teste nye konsept og  
ideer som kan videreføres til UKM-festivalen. 

I Oppland ble utformingen på TV-studio, og teknikken for å kjøre  
kahoot med et direkte involvert publikum testet. I tillegg ble  
designet på kunstkatalogen utviklet her.
 
I Hedmark ble kommunikasjonsflyten i regi for flerkamera-teamet 
testet, og det ble kartlagt noen ekstra punkter til opplæring av  
flerkamerateamet på UKM-festivalen.
 
I Sogn og Fjordane ble bildeopplastingen testet for å finne  
den mest effektive måten å gjøre dette på, slik at det var mulig  
å håndtere enda flere fotografer og bilder på UKM-festivalen.

 
UNGE VEILEDERE TIL  
FLERKAMERA-PAKKENE
I 2019 knyttet vi til oss flere unge veiledere, som nå er bedre kjent 
med flerkamerautstyret og kan være med å veilede nye deltakere. 
Til sammen ble UKM sine flerkamera-pakker brukt på åtte fylkes-
festivaler. HD1, HD5 og HD6 ble i tillegg benyttet på den nasjonale 
UKM-festivalen.

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)
Bodø (HD3)
Bergen (HD4)
Akershus (HD5)
Telemark (HD6) 
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UKM Norge har relativt stor IT-kompetanse i organisasjonen, og  
jobber bevisst for å opprettholde relevans og digital kunnskap i 
møte med ungdom. 

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. Med inhouse- 
utvikling opplever UKM Norge store muligheter for skreddersøm,  
til en brøkdel av markedspris.

REGIONREFORMEN: STORE ENDRINGER  
OG NYE MULIGHETER I SYSTEMENE
UKM Norges IT-systemer har tradisjonelt vært tett knyttet til kommune- 
og fylkesstrukturen da deltakere har blitt videresendt fra kommune, 
til fylke, og videre til den nasjonale UKM-festivalen. Tidligere har 
kommuner og fylker hatt ett arrangement, men etter region- 
reformen har flere behov for å gjennomføre flere arrangementer  
i sin kommune. Dette har ført til at alle underliggende strukturer  
i UKM-systemet måtte endres.

Ved utgangen av 2019 var stort sett de fleste funksjoner operative 
igjen, etter en større omskriving. Noen av de nye mulighetene  
i systemet er at kommuner nå kan registrere workshop-deltakelse, 
arrangere bydels- eller sjangerspesifikke arrangement, samt videre-
sende deltakere til andre arrangementer, gjerne i samarbeid med 
nabokommuner. Målet er å gi flere muligheter for kulturell utfoldelse, 
og tilpasset lokalmiljøets andre tilbud og behov.

Tidligere deltaker (og ansatt), Asgeir Hustad, har bidratt til  
å forbedre IT-systemet også i 2019.

UNGDOM MED I UTVIKLINGEN
UKM Norge bruker jevnlig ungdom som bidragsytere og rådgivere  
i IT-utviklingen. De bidrar til alt fra design på nettsiden, evaluering 
av arbeidsflyt, til tekniske løsninger både for app og arrangør- 
system. For å gi flere ungdommer muligheten til å prøve seg på 
reelle utfordringer i webutvikling, har UKM Norge startet å se på 
en løsning som skal gi flere mulighet til å forsøke seg på feilretting 
og videreutvikling av UKM.no. Modellen er ikke klar, men arbeidet 
fortsetter i 2020.

IT-SYSTEMENE

16
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APP, APP, APP
En mediautvikler med app-kompetanse ga endelig fremdrift til 
ønsket om en egen UKM-app. Appen ble stort sett ferdigutviklet 
i rammeverket «Ionic», for å ikke låse seg til Apple- eller Googles 
(Android) økosystem. Da det ikke lot seg gjøre å kvalitetssikre funk-
sjonaliteten tilstrekkelig før UKM-festivalen, ble den lagt på is i mai. 
I påvente av systemendringene som følge av regionreformen, ble 
ikke arbeidet startet opp igjen høsten 2019, som først tenkt. 

Arbeidet ga stor innsikt i feltet, bidro til å styrke arrangørsystemet, 
og la et godt grunnlag for videre utvikling av både app og ukm.no.

Ungdoms medievaner endres fort. Egne nettsteder og Facebook, 
som har vært viktige i vår kommunikasjon, brukes stadig mindre  
i ungdoms informasjonssøk. Etter råd fra mediautviklerne etablerer 
UKM Norge tilstedeværelse på Tiktok, og styrker satsingen på  
Instagram og Youtube. UKM.no vil selvfølgelig fortsatt være viktig 
fremover, men på en annen måte.

UKM-TV KLAR FOR OPPGRADERING
Med omtrent 1,1 millioner visninger i 2019, har UKM-TV 5,8 millioner 
visninger siden 2009. UKM-TV er en viktig del av UKMs kulturformidling, 
og inneholder filmer som viser deltakernes innslag og reportasjer.

Arbeidet med å oppgradere den tekniske løsningen ble påbegynt 
i 2019. Målet er en økt synliggjøring av innholdet, og muligheten for 
å eksponere besøkende for nytt og relevant innhold i større grad 
enn tidligere.

Ukjent med begrepet  
«mediautvikler»?, se side 12.

DIGITAL  
TILSTEDEVÆRELSE
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DET DIGITALE KULTURHUSET
Med 5G-nettet som kommer snart, kommer muligheten til å kunne 
spille sammen på tross av geografiske avstander. UKM Norge gjorde 
sammen med NTNU flere tester, og ved hjelp av Uninett og enkelt 
utstyr, spilte fire voksne på forskjellige steder i Norge sammen  
i sanntid.

Det ble også gjort et forsøk på at åtte personer – fire voksne og  
fire ungdommer – skulle spille samtidig. Men både oppsett av 
datamaskiner, hardware og brannmurer var tidvis komplisert, da 
teknologien ikke er helt moden enda. Ungdommene måtte derfor 
assisteres av en tekniker for å gjennomføre. Det førte til at det ikke 
lot seg gjøre å finne nok ledige tidspunkter i kalenderen til at  
prosjektet ga resultater. 

ÅPENT API
I 2019 startet UKM Norge arbeidet med et åpent API, med mål om 
tilgjengeliggjøre dette for eksterne i løpet av 2020. Vi mener dette 
vil bidra til å stimulere unge programmerere.

UKM Norge involverer ungdom i alle ledd, og da er det spesielt 
viktig med kort vei fra idé til gjennomføring. Til dette har vi tatt i bruk 
tradisjonell teknologi, og utforsket ny teknologi for å gi muligheter 
for innovasjon.

I krysningspunktet mellom teknologi og fysiske produkter skjer det 
mye spennende, som er utilgjengelig for de fleste ungdommer. UKM 
Norge legger til rette for at ungdom får prøve seg på dette.

3D-PRINTER I NYTTIG BRUK
2019 ble året hvor vi endelig fikk brukt 3D-printeren til noe nyttig, og 
ikke bare lab-forsøk. Reservedeler til teknisk utstyr ble produsert, og 
vi designet flere deler til bruk i flerkamerapakker og gjennomføring 
av sceneproduksjoner (se neste punkt).

TALLY-SYSTEM FOR KAMERA
Mange UKM-deltakere søker seg, og kommer inn, på TV-fag på 
Lillehammer og lignende utdanninger. UKM sitt flerkamera-tilbud er 
en av få muligheter hvor ungdom kan få erfaring innenfor fagfeltet. 
På tross av dette jobber UKM med relativt billig utstyr, og må finne 
rimelige alternativer til bransje-standard. 

Et API (Application  
Programming Interface) 
gjør at programmerere 
kan hente ut den offentlige 
informasjonen fra UKM- 
systemet på en hensikts-
messig og effektiv måte.

DIGITAL  
UTFORSKING 
– KORT VEI FRA IDÉ TIL GJENNOMFØRING
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I 2019 utviklet vi en enkel tally-løsning. Det røde lyset viser hvilket ka-
mera som er aktivt, og er en god støtte for deltakerne. Den totale 
kostnaden kom langt under tilsvarende bransje-løsninger, og kilde-
koden blir i 2020 lagt ut gratis for alle andre å benytte på github.
com/UKMNorge.

QUE-LYS FOR KONFERANSIERER
For å ivareta konferansier-deltakernes opplevelse, har UKM i flere  
år brukt en lavteknologisk løsning for å varsle konferansierene om  
at neste innslag på scenen er klart. I 2019 ble systemet gjort trådløst, 
ved hjelp av Arduino-programmering og annen elektronisk  
hyllevare.

Elektriker, og tidligere deltaker, Markus Søgård, bidro til prosjektet 
med sin elektro-kompetanse.

NÅR EN GAMMEL SKRIVER  
BLIR VIKTIG FOR NYSKAPING
I tillegg til 3D-printeren, har også noe så gammeldags som en 
storformat-skriver gitt nye muligheter for utvikling. Flittig bruk har 
gitt ungdommene muligheter de ellers ikke ville hatt til å prege 
UKM-festivalen og andre arrangementer. Med lave kostnader har 
det blitt produsert alt fra tradisjonelle plakater, til større banner og 
dekorasjon av hele vegger.
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Den nasjonale UKM-festivalen ble arrangert på Stjørdal i Trøndelag. 
Kimen kulturhus huset forestillinger, sekretariat, bespisning, kunst- 
utstilling, UKM Media, øverom og områder for sosialt samvær.  
Deltagere og ledere sov i Stjørdalshallen og på Ole Vig videre- 
gående skole, med fem minutters gange fra Kimen. Her var det 
også store vrimleområder, workshops, kveldsarrangementer,  
bespisning, sekretariat og festivalbutikk.  

UKM-festivalen har gått fra å være en voksenstyrt «finale» i  
tretrinns-visningen «Ungdommens kulturmønstring», til å bli en  
ungdomsstyrt festival hvor møter mellom ulike ungdommer og  

446 deltakere, 
74 reiseledere og en stab 
på 53 personer til stede.

35 lokal-kontakter deltok  
i tillegg på et inspirasjons- 
seminar.

UKM-FESTIVALEN
24. – 28. JUNI, 2019
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kulturuttrykk er hovedpoenget. Ungdommer er engasjert som  
festivalutviklere gjennom året, UKM Media bemannes av ungdom 
og unge profesjonelle, og i tillegg deltar mange som «Unge  
arrangører» under selve arrangementet.
 
Stjørdal som arena fungerte bra. Nærheten mellom deltaker- 
landsbyen og kulturhuset gjorde det lettvint og fleksibelt, og skapte 
en god og inkluderende festivalfølelse. Det ble etablert forskjellige 
sosiale soner som dekket ulike behov, noe som ga stor grad av 
valgfrihet. 

De tre verdiordene «frihet, kommunikasjon og nye inntrykk» var en 
rød tråd gjennom planleggingen og gjennomføringen for festival- 
utviklerne og festivalledelsen. Frihet til at deltakerne kunne velge 
hva de ønsket å delta på under festivalen, og frihet til å være seg 
selv. Kommunikasjon var viktig for å styrke dialogen mellom festival 
og deltakerne, og dette økte forhåpentligvis trygghetsfølelsen til 
deltakerne. Verdiordet «nye inntrykk» ble valgt da festivalutviklerne 
ønsket at deltakere og ledere skulle reise hjem fra festivalen med 
nye, positive inntrykk i form at nye opplevelser, god stemning og ha 
blitt kjent med nye folk. 

Årets festival ble kompakt og trivelig, hvor ungdomsstyring gjennom- 
syret festivalen. Gjennom sosiale og visuelle virkemidler ble det 
skapt en identitet og festivalfølelse.
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INTERNT NETTVERK

ARBEIDSSEMINAR:  
HVORDAN VÆRE RELEVANT I FRAMTIDA
21-22. mai ble det arrangert et arbeidsseminar i Stjørdal med  
36 personer til stede. KANDU holdt en presentasjon om E-sport,  
gaming og digital ungdomskultur, og hovedtrekkene i Ungdom  
og Fritids medvirkningsmetodikk ble presentert. I løpet av seminaret 
diskuterte fylkeskontaktene hvilke tilpasninger UKM må gjøre for  
å fortsette å være relevante i fremtiden. Det var også diskusjoner 
og gruppearbeid om samspillet mellom lokal- og fylkesledd, veien 
inn i et sammenslått fylke, samt hvordan UKMs fylkeskontakter kan 
lage et ideelt møte med sine kommunekontakter. 

UKM-KONFERANSE
18-20. september inviterte turnéorganisasjonen i Hedmark de som 
jobber med UKM i fylkene på konferanse. Med 35 personer til stede 
ble disse temaene tatt opp og diskutert: Hvordan inkludere og 
aktivisere kunstnerne bedre på fylkes- og landsfestival, hvordan 
man kan få kulturskolen interessert i UKM - og om UKM kan styrke 
kulturskolen, og om det er aktuelt med forskning om UKMs virkninger 
og ressurser lokalt og regionalt. I tillegg var det en gjennomgang av 
den nye utgaven av UKMs arrangørsystem, samt prosess i grupper 
om implementering av styrets nye strategiplan.

FYLKESKONTAKTENES ARBEIDSUTVALG
Fylkeskontaktenes arbeidsutvalg har hatt tre møter i 2019.  
Utvalgets representanter er Raymond Alv Kristiansen Egge, Elin 
Feen, Odd-Halvdan Jacobsen, Elin Kanck Lorentzen og Monica Kjøl 
Tornes. I tillegg til Tonje Jacobsen og Egil Ovesen som gikk ut i 2019.
Arbeidsutvalget har i oppgave å ta vare på fylkeskontaktenes  
interesser. Som enhet skal de utarbeide skriftlige innspill til  
UKM Norge og styret vedrørende UKM-arbeid og aktuelle satsinger. 

Temaene som har vært diskutert i arbeidsutvalget, og har ligget  
til grunn for program på seminar og konferanse er: Forankring av 
strategiplan, regionsammenslåinger, Arendalsuka, kvoter, bedre 
inkludering av kunstnere, forskning på UKM, med mer.

ANNEN TILSTEDEVÆRELSE
UKM Norge var i løpet av 2019 til stede på forskjellige konferanser, 
både for inspirasjon og som foredragsholdere. Vi har vært til stede 
på blant annet by:Larm, Ungdomskonferansen i Oppland, Ungdom 
og Fritids landskonferanse, samt flere fylkesmønstringer og  
fylkeskonferanser. 
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– ET VIKTIG FORUM FOR DEMOKRATI,  
KOMPETANSEHEVING OG IDEUTVIKLING
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