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INNLEDNING 
UngMusikk er et samarbeidstiltak mellom kommuner i Viken, Viken fylkeskommune og Norges 
musikkhøgskole om et helhetlig musikkopplæringsløp for elever som ønsker fordypningstilbud 
i musikk.  
I 2022 er 36 kommuner, 12 videregående skoler og 4 folkehøgskoler i Viken med i UngMusikk.  
 

UngMusikk er en av syv satsinger i Viken fylkeskommune rettet mot unge talenter innenfor 
ulike kunstfag. I Temastrategi for kunst og kultur 2022-2025 står bl.a. følgende:  
 

Viken fylkeskommune ønsker  

• å bidra til en satsing på talentutvikling med regionalt forankrede programmer som 
både rekrutterer lokalt og nasjonalt  

• å legge til rette for gode koblinger for talentsatsing og det profesjonelle feltet i 
samarbeid med relevante aktører (s.21) 

 

Sentrale punkter i denne satsingen er skape, utøve, oppleve og delta. Disse punktene er godt 
forankret i FNs bærekraftsmål som ligger til grunn for Viken fylkeskommunes satsninger.  
 
Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge 
og Rammeplan for kulturskolen- Mangfold og fordypning (Norsk kulturskoleråd, 2016) 
fremhever betydningen av samarbeid om en helhetlig musikkopplæring.  
 

Meld. St. 18 (2020-2021) sier  

• Barne- og ungdomskultur er ei nasjonal satsing der både staten, fylkeskommunane og 
kommunane har verkemiddel og tiltak. For å oppnå dei nasjonale måla er det derfor 
viktig at alle desse tre forvaltningsnivåa jobbar saman (5.2 Dei kommunale og 
regionale verkemidla, s. 34). 

• Det er dessutan behov for system for samarbeid om fordjupingstilboda i kulturskolen 
(8.3.6 Koordinering på fylkesnivå, s.72) 

• Kulturskolen skal òg bidra til å kvalifisere elevar med særleg interesse og motivasjon 
for opptak i høgare kunstfagleg utdanning (8.2.4 Ein skule for framtida, s. 68) 

• Å skape tettare kontakt mellom breidde og spiss og byggje bru mellom desse nivåa er 
ei prioritering i talentutviklingsarbeidet (9.6 Vurdering s.99) 

 
Rammeplan for kulturskolen sier følgende:  

• For å styrke kvalitet og bredde i det samlede undervisningstilbudet, oppfordres den  
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enkelte kulturskole til å delta i interkommunalt og regionalt samarbeid, samarbeid 
med lokale kunst – og kulturmiljøer, videregående skole og med høyere 
musikkutdanningsinstitusjoner og deres talentutviklingsprogram (1.7 Organisering av 
opplæringa, s.12).  

 
UngMusikk skal, med sine aktiviteter og tilbud, bidra til å virkeliggjøre satsingene i de ulike 
meldingene og fokusere på fordypning og talentutvikling gjennom ulike innfallsvinkler knyttet 
til bredde og mer spissede tiltak i opplæringsløpet.  
 
 
SAMARBEIDSPARTER 
Denne avtalen er inngått mellom Ås kommune, Viken fylkeskommune og Norges 
musikkhøgskole for perioden 01.01.2023 - 31.12.2026. Når Viken fylkeskommune oppløses 
31.12.2023, vil avtalen reforhandles med fylkeskommunene som oppstår etter oppløsningen, 
deltakende kommuner og med Norges musikkhøgskole. Partene har en intensjon om å 
videreføre avtalen til 31.12.2026 forutsatt at de nye fylkeskommunene som oppstår etter at 
Viken er oppløst tiltrer avtalen på en økonomisk tilfredsstillende måte. 
 
 
FORMÅL 
Formålet med UngMusikk er å styrke og tydeliggjøre det faglige samarbeidet mellom elever, 
studenter, lærere og ledelse i kulturskoler, videregående skoler med musikk, dans og drama og 
folkehøgskoler med musikk. I dette samarbeidet skal det legges til rette for et helhetlig 
opplæringsløp i musikk for den enkelte elev og elevgruppe.   
 

Avtalen skal sikre systematisk, konstruktivt og målrettet samarbeid om temaer av felles 
interesse og være til gjensidig nytte for elever, lærere og ledelse innenfor de ulike skoleslagene 
og fylkeskommunen.  
 

Det er en målsetting at tiltaket skal kunne inspirere til tilsvarende tiltak i andre fylker i Norge 
og innenfor andre kunstfag.  
 
 
ORGANISERING 
Vertskapskommune: Vertskapskommunen som er valgt av fylkeskommunen har ansvaret for 
driften av UngMusikk. Vertskapskommunen utpeker den øverste ansvarlige for 
samarbeidstiltaket. Vertskapskommunen har arbeidsgiveransvaret for ansatte i UngMusikk og 
ansetter daglig leder, delregionskoordinatorer og i andre stillinger som er nødvendige for 
driften og for tiltakene som UngMusikk skal gjennomføre. Det beregnes en administrativ 
ressurs til vertskommunen i UngMusikk sitt budsjett. Ås kommune er vertskapskommune i 
perioden 01.01.2023 – 31.12 2026. 
 

Delregioner: UngMusikk er delt inn i 6 delregioner som dekker hele Viken fylke. Hver delregion 
har en koordinator i deltidsstilling som har ansvar for organiseringen av virksomheten i sin 
delregion og for samarbeidstiltak på tvers av delregionene. Delregionene har egne budsjetter. 
Koordinatorene har tett kontakt med sentral ledelse og rektorene i medlemskommunene i sine 
delregioner. Koordinatorene er ansatt i vertskapskommunen.  
 

Referansegruppe: Alle etablerte delregioner skal ha en referansegruppe. Referansegruppen er 
rådgivende organ for koordinator i forbindelse med tiltak i delregionen. Hver referansegruppe 
består av rektorer/ledere fra deltakende kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler 
med musikk i delregionen. Referansegruppen ledes av koordinator for delregionen. 
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Styringsgruppe: UngMusikk ledes av en styringsgruppe. Styringsgruppen har besluttende 
myndighet, budsjettansvar og overordnet ansvar for driften av UngMusikk. Øverste ansvarlige 
for UngMusikk er styringsgruppens leder. Styringsgruppen består av representanter for 
samarbeidspartnerne: kulturskolene, fylkeskommunen og Norges musikkhøgskole.  
 

Elevmedvirkning 
Elevmedvirkning i beslutningsprosesser skal ivaretas gjennom etablerte fora slik at elevenes 
stemme får betydning for prioriteringer og vedtak som gjøres knyttet til elevaktiviteter. 
 
 
SAMARBEIDS- OG SATSINGSOMRÅDER 
Avtalen omfatter tre samarbeids- og satsingsområder: 
 

1. Elevrettede satsingsområder 
2. Pedagogrettede satsingsområder 
3. Samfunnsrettede satsingsområder 

 
1. Elevrettede satsingsområder 

 

Talentutvikling/fordypning/musikkformidling 
Talentutvikling/fordypning/musikkformidling er et hovedsatsingsområde i dette samarbeidet. 
Heri ligger fordypning på alle nivåer i opplæringsløpet gjennom breddetiltak og mer spissede 
tiltak. 
UngMusikk skal i sine prioriteringer ha fokus på et helhetlig opplæringsløp med sømløse 
overganger mellom de faglige oppleggene i de ulike skoleslagene. Samarbeid mellom lærere 
om den enkelte elev skal prioriteres. 
 

UngMusikk skal gjennom dette satsingsområdet gi motiverte elever muligheter for et utvidet 
instrumentaltilbud i tett samarbeid med Norges musikkhøgskole.  
 
Eksempler på dette kan være: 
 

Breddetiltak: 

• Konserter lokalt, regionalt og på Norges musikkhøgskole for elever på ulike nivåer, 
individuelt og i samarbeid med profesjonelle utøvere 

• Aktiviteter knyttet til samarbeid mellom studenter og elever i kulturskoler og 
videregående skoler  

• Undervisning i instrumentklasser innenfor alle instrumentgrupper med lærere fra 
Norges musikkhøgskole og lokale lærere. Ingen opptaksprøve 

• Samspillgrupper lokalt, regionalt og på Norges musikkhøgskole med lærere fra 
Musikkhøgskolen og lokale lærere 

 

Individuelt tilpassede tiltak: 

• Undervisning av fordypnings/talentelever på Norges musikkhøgskole i et samarbeid 
mellom lærere fra Musikkhøgskolen og lokale lærer. Opptaksprøve 

• Konserter der elever blir invitert til å være solister med større ensembler 

• Konserter der elever får spille med profesjonelle utøvere 
 

Andre aktuelle elevrettede satsingsområder 
UngMusikk skal bidra til å virkeliggjøre satsinger som krever ekstra økonomisk og pedagogisk 
innsats for å kunne bli iverksatt. Dette gjelder bl.a. satsinger som av ulike grunner har 
utfordringer knyttet til rekruttering - og satsinger som krever fornyet faglig utvikling. 
UngMusikk skal være i tett kontakt med samarbeidspartnerne når det gjelder denne type 
elevsentrerte satsinger.  
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Eksempler på dette kan være: 

• Nye digitale hovedinstrumenter 

• Instrumenter med stort rekrutteringsbehov nasjonalt 

• Musikkproduksjon 

• Skapende aktiviteter som komposisjon/låtskriving/arrangering 

• Direksjon 

• Musikkteori tilpasset ulike elevgrupper 
 

2. Pedagogrettede satsingsområder 
UngMusikk skal ha tilbud om kompetansehevingstiltak for lærere og skoleledere i de ulike 
skoleslagene. Norges musikkhøgskole er en aktiv samarbeidspartner på dette området.  
 
Eksempler på dette kan være: 

• Tilbud om faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere lokalt, 
regionalt og på Musikkhøgskolen 

• Samarbeid mellom institusjoner og lærergrupper om forslag til utvikling av etter – og 
videreutdanningskurs i samarbeid med Norges musikkhøgskole 

• Seminarer for lærere i ulike skoleslag i samarbeid med Norges musikkhøgskole 

• Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid på tvers av skoleslagene 

• Praksis for studenter som utdanner seg til lærere i de samarbeidende skoleslagene 

• Forskning og utviklingsarbeid der masterstudenter gjennom tildeling av stipend 
inviteres til å skrive masteroppgaver knyttet til kulturskolerelaterte temaer 
 

3. Samfunnsrettede satsingsområder 
UngMusikk skal følge med på nye strømninger i tiden og tilpasse virksomheten til et samfunn 
og en elevgruppe i endring. 
Kulturskoler og videregående skoler skal kunne dra nytte av tilgjengelig kompetanse hos 
UngMusikks samarbeidspartnere i utviklingen av nye opplæringstilbud. 
 
Eksempler på dette kan være: 

• Tiltak for å styrke rekrutteringen av elever til kulturskole, videregående skole og 
høgskole i et samarbeid mellom skoleslagene 

• Tiltak for å synliggjøre skoleslagenes musikktilbud lokalt og regionalt 

• Vektlegging av flerkulturelle uttrykk, integrering og mangfold i musikktilbudene 

• Samarbeid over landegrenser og søknadsprosesser knyttet til denne type samarbeid 

• Tiltak som fremmer og synliggjør den internasjonale dimensjonen i vårt eget samfunn 

• Samarbeid mellom elever og profesjonelle knyttet til musikk som næringsvei 
(kulturnæringer) 

 
 

SENTRALE OG REGIONALE TILTAK 
 

Sentrale tiltak 
UngMusikk setter av egne midler til sentrale tiltak i budsjettet. Styringsgruppen i UngMusikk 
gjør årlige vedtak om valg av prioriterte sentrale satsingsområder.   
 

Eksempler på satsingsområder: 
• Direksjon 
• Folkemusikk 
• Orgel 
• Opera 

 

I tillegg hører instrumentklasse- og talentundervisningen på NMH til kategorien sentrale tiltak. 
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Regionale tiltak 
Hver delregion har avsatt midler til regionale tiltak i budsjettet. Kulturskoler (kommuner), 
videregående skoler og folkehøgskoler i en delregion kan søke om støtte til større og mindre 
prosjekter som er relevante for delregionen fra disse midlene: 
 

• Små prosjekter - raskt svar. Ingen søknadsfrist. 

• Store prosjekter – mer omfattende behandling. Søknadsfrist to ganger pr år. 

• Langvarige prosjekter - inntil 3 år med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist i 
høstsemesteret.  
 
 

SAMARBEID MED ANDRE TALENTUTVIKLINGSPROGRAMMER 
UngMusikks talentutviklingsprogram har et tett samarbeid med Norges musikkhøgskoles 
talentutviklingsprogram Unge Musikere (TUP). Det er en målsetting å få til en sømløs overgang 
mellom disse talentutviklingsprogrammene. I tillegg samarbeider UngMusikk med andre 
talentutviklingsprogrammer gjennom felles plattformer. 
 
 
ØKONOMI 
UngMusikks drift baserer seg i hovedsak på økonomiske midler fra Viken fylkeskommune, 
Norges musikkhøgskole og deltakerkommunene. 
Viken fylkeskommune og Norges musikkhøgskole øremerker midler til UngMusikk i sine årlige 
budsjetter.  
 

Hver deltakerkommune betaler en egenandel til driften av UngMusikk basert på antall 
innbyggere i kommunen.  
 

For avtaleperioden 01.01.2023 – 31.12.2026 gjelder følgende egenandel pr år:   
 
Kommuner med inntil 10 000 innbyggere kr  20 000 
Kommuner med fra 10 000-20 000 innbyggere: kr  40 000 
Kommuner med fra 20 000-40 000 innbyggere:  kr  60 000 
Kommuner med fra 40 000-60 000 innbyggere:  kr  80 000 
Kommuner med fra og over 60 000 innbyggere: kr 100 000 
Hospitant for ett år, uansett antall innbyggere kr  5 000 
 

Det åpnes for at to kommuner i samme delregion kan gå sammen om egenandel til UngMusikk 
hvis kommunene til sammen har under 10 000 innbyggere.  
Det er mulig for nye kommuner å inngå hospitantavtale med en kostnad på kr 5 000 uansett 
størrelse på kommunen. Avtalen gjelder for ett år. Det er utarbeidet eget avtaledokument for 
hospitantkommuner. Hospitantkommuner kan delta på de fleste aktivitetene/prosjektene som 
tilbys, men ikke søke om støtte til egne aktiviteter/prosjekter.  
 

For Ås kommune betyr dette en årlig kostnad på kr 60 000 til UngMusikk i avtaleperioden. 
 
Kommunenes kulturskoler og de videregående skolene skal tilrettelegge for at lærere som er 
med i UngMusikks aktiviteter får dette innpasset på sin arbeidsplan.  
 

Det søkes jevnlig om tilskudd fra eksterne, offentlige og private kilder til større prosjekter.  
 

Årsregnskap og budsjett skal behandles og godkjennes av styringsgruppen og vertskommunens 
revisjon.  
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Kjøp av tjenester fra Norges musikkhøgskole 
Som deltaker i UngMusikk er det mulig for den enkelte kulturskole/videregående 
skole/folkehøgskole å kjøpe egne tjenester fra Norges musikkhøgskole som ikke inngår i 
Musikkhøgskolens øremerkede midler til UngMusikk. Denne type tjenester betales av den 
enkelte skole og avtales gjennom UngMusikk.  
 
 
OPPFØLGING AV AVTALEN 
Avtalen følges opp av styringsgruppen. Spesifiserte avtaler innenfor enkeltprosjekter kan 
utarbeides ved behov.  
Prosjektdeltakere deltar i evalueringer av gjennomførte prosjekter.  
Det utarbeides årsrapport med regnskap innen 1. mars hvert år. Årsrapporten sendes alle 
samarbeidspartnere. 
 
 
VARIGHET 
Denne avtalen gjelder for perioden 01.01.2023 - 31.12.2026. Når Viken fylkeskommune 
oppløses 31.12.2023, vil avtalen reforhandles med fylkeskommunene som oppstår etter 
oppløsningen, kommunene og Norges musikkhøgskole.   
 
OPPSIGELSE AV AVTALEN 
Partene har en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. Kommunens egenandel beregnes i så 
tilfelle ut ifra antall måneder i avtalen som er gjeldende. 
 
 
UNDERSKRIFTER 
 
 

Dato:___________ 

 

 

______________________ 

 
Ås kommune  

Dato:___________ 

 

 

______________________ 

 
Norges musikkhøgskole  

 
 
 
Dato:___________ 
 
 
______________________ 
 
Viken fylkeskommune  
 

 
 
 
Dato:___________ 
 
 
______________________ 
 
Ås kommune som vertskapskommune 
 

 


