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INNLEDNING 
 

Litt historikk: 
I 2014 inngikk 6 kommuner i Follo (Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås) en fireårig 
samarbeidsavtale om etablering og drift av utviklingsprosjektet Follo-piloten. 
Sparebankstiftelsen DNB var en viktig økonomisk samarbeidspartner i dette arbeidet. 
 

Tiltakene og resultatene i prosjektet vekket oppmerksomhet og resulterte i at Follo-piloten ble 
profilert i Kulturplan for Akershus fylkeskommune og senere i Viken fylkeskommune. På 
bakgrunn av dette budsjetterte fylkestinget med et årlig tilskudd på 2 millioner kroner i 2018 
og 2,6 millioner i 2022. Tiltaket endret fra 2019 navn til UngMusikk.  
 

I avtalen for ny avtaleperiode er virksomhetsområde for UngMusikk utvidet til å omfatte tiltak 
i hele Viken. Alle kommuner, videregående skoler med musikk, dans, drama (MDD) og 
folkehøgskoler med musikk i fylket er invitert til å være med.  
 
 
SAMARBEIDSPARTER 
Viken fylkeskommune er den største bidragsyteren til UngMusikk. Fylkeskommunen er 
ansvarlig for driften av videregående skoler og folkehøgskoler i fylkeskommunen. Det betyr at 
alle videregående skoler og folkehøgskoler med musikk i fylkeskommunen er med i 
UngMusikk. Norges musikkhøgskole har en egen budsjettpost knyttet til talentutvikling der 
UngMusikk har en vesentlig plass. UngMusikk er i tillegg innlemmet i Musikkhøgskolens 
Strategi for talentutvikling. Kulturskolene er med i UngMusikk gjennom underskrevet avtale 
med den enkelte kommune.  
UngMusikk er ingen organisasjon, men en avtale mellom likeverdige parter om samarbeid. 
 
 
FORMÅL 
Det legges opp til tett samarbeid mellom deltakerne i UngMusikk gjennom praktiske og 
målrettede tiltak. Den helhetlige tenkningen i utdanningsløpet er et hovedutgangspunkt for 
sentral ledelse og delregionskoordinatorene i forbindelse med godkjenning og iverksetting av 
prosjekter og aktiviteter i UngMusikk. 
 
 
ORGANISERING 
Vertskapskommune 
Alle tilsettinger i UngMusikk gjøres gjennom vertskapskommunen. Ås kommune er 
vertskapskommune i avtaleperioden. 
UngMusikk har en liten faglig og administrativ sentral ledelse som har ansvar for planlegging 
og gjennomføring av sentrale aktiviteter. I 2022 utgjør denne ledelsen 160% stilling. I tillegg  
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har hver delregion en koordinator i 20-30% stilling. En ambulerende prosjektressurs på 20% 
over 2 år går på omgang mellom delregionene. Den enkelte region kommer selv med innspill 
om ønsket formål og innhold for denne stillingen.  
Ås kommune utpeker den øverste ansvarlige for UngMusikk. Øverste ansvarlige for UngMusikk 
skal være tilsatt i en lederstilling i vertskapskommunen.  
 
Delregioner 

UngMusikk er delt inn i 6 delregioner i Viken fylkeskommune.  
I denne perioden omfatter UngMusikk ca. 13 000 elever. 
Koordinator for en delregion samhandler tett med sentral ledelse. Koordinatorene har sin 
arbeidsplass og sitt daglige virke i sin delregion, men er ansatt i vertskapskommunen. 
Koordinatorene er ansvarlige for aktiviteter i sin delregion og vurderer innkomne 
prosjektsøknader. Koordinatorene er ansvarlige for delregionens budsjett. 
 
Referansegruppe 

Referansegruppen er rådgivende organ for koordinator i forbindelse med tiltak og disponering 
av budsjettmidler i delregionen. Øverste ansvarlig og daglig leder i UngMusikk kan, om 
ønskelig, delta på referansegruppemøter når enkeltsaker skal diskuteres. 
 

Koordinatorene er ansvarlige for å planlegge og gjennomføre minst ett møte per semester i de 
respektive referansegruppene, gjerne i passende tid før styringsgruppemøter.  

Styringsgruppe 

Kommunene har med kulturskolene, flest elever med i UngMusikk og skal være representert i 
styringsgruppen med én kulturskolerektor fra hver delregion. Kulturskolerektoren er valgt av 
delregionens referansegruppe og velges for to år om gangen. De videregående skolene og 
folkehøgskolene er representert med representanter fra fylkeskommunen. Norges 
musikkhøgskole er representert med viserektor for utdanning og studiesjef. Daglig leder for 
UngMusikk og leder for talentutviklingsprogrammet TUP ved Norges musikkhøgskole, er 
saksforberedere til styringsgruppemøtene. Saksforberederne har ikke stemmerett i 
styringsgruppen. Øverste ansvarlige for UngMusikk er leder for styringsgruppen og har 
dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
 

Årlige budsjetter og tiltaksplaner behandles i referansegruppene og vedtas i styringsgruppen. 
Årsregnskap godkjennes av styringsgruppen og vertskapskommunens revisor. 
 

Styringsgruppen skal innhente råd fra referansegruppene i saker som har relevans for 
delregionene. 

Elevmedvirkning 

De fleste aktivitetene i UngMusikk er tilbud til elever i ulike skoleslag. Det er av stor betydning 
at aktiviteter som tilbys elevene er tilpasset og av interesse for de aktuelle elevgruppene. 
UngMusikk ønsker derfor at elevene skal kunne påvirke og initiere tiltak som settes i gang i 
UngMusikk. Dette vil bli gjort ved å etablere faste fora for aktuelle elevgrupper, både digitalt 
og fysisk. Elevene skal også ha en aktiv rolle i evaluering av aktuelle tiltak. Evalueringene skal 
gjennomgås og følges opp av ansvarlige for aktivitetene, i samarbeid med delregions-
koordinatorer og sentral ledelse. 
 
 
SAMARBEIDS- OG SATSINGSOMRÅDER 
 

1. Elevrettede satsingsområder 
Talentutvikling er et hovedsatsingsområde i dette samarbeidet. 
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UngMusikk ønsker å gi elever som har lyst til å fordype seg innenfor musikk, et tilbud som 
forsterker aktivitetene som er tilgjengelige i kulturskolen/videregående skole. Dette gjelder 
både breddetilbud og spissede tilbud. Elevene utvikler seg forskjellig og gjør sine fremtidige 
valg på ulike tidspunkt i livet. UngMusikks oppgave er å være tilstede på alle elevens 
utviklingstrinn. 
Konsertvirksomhet er viktig i denne sammenheng. Elevene skal tilbys mange muligheter for 
konsertdeltakelse, både lokale konserter med medelever, regionale konserter med elever 
utenfor egen skolekrets og sentralt organiserte konserter i forbindelse med større prosjekter.  
 

Instrumentklasseundervisningen er et første steg til å få undervisning av lærer fra Norges 
musikkhøgskole med medelever og lokale lærere som tilhørere. Instrumentklassene tilbys 
innenfor alle instrumentgrupper og erstatter mesterklasseundervisningen fra forrige 
avtaleperiode. Dette er et lavterskeltilbud uten prøvespill. Alle deltakende skoler får 
innbydelse til instrumentklasseundervisning. Lokal lærer avgjør om en elev er aktuell for 
tilbudet. Det gis undervisning i disse klassene i 8 timer pr år, gjerne fordelt med 2 ganger pr 
semester à 2 timer. Organiseringen og innholdet i instrumentklassene gjøres i et samarbeid 
mellom lokal kontaktlærer og lærer fra Musikkhøgskolen. Lokale lærere skal være tilstede på 
minst halvparten av timene. Skolens ledelse skal legge til rette for at lærer kan følge eleven. 
Talenttilbudet er tilpasset den enkelte elev. Elevene tas opp etter opptaksprøve. 
Opptaksprøven gjennomføres med koordinatorer, sentral ledelse og lokale lærere som 
opptaksjury. Elevene som blir tatt opp får 8 timer undervisning pr år av lærer fra 
Musikkhøgskolen. Timene fordeles over studieåret. Lokal lærer skal være tilstede på minst 
halvparten av timene. Skolens ledelse skal legge til rette for at lærer kan følge eleven til disse 
timene. Det legges opp til tett samarbeid mellom lærer fra Musikkhøgskolen og lokal lærer. 
For Norges musikkhøgskole gir dette muligheter for å kunne følge opp elever som kan være 
aktuelle for en studieplass i høyere musikkutdanning på et senere tidspunkt. Flere av elevene 
som blir tatt opp til dette programmet søker seg videre til Musikkhøgskolens eget 
talentprogram, TUP. 
Utover dette tilbudet arrangeres konserter der elevene får være solister, får spille med 
profesjonelle utøvere og med studenter. 

 
Andre aktuelle elevrettede satsingsområder 
Musikklivet er i rask endring. UngMusikk skal støtte opp om og initiere satsinger som krever 
ekstra innsats for å kunne bli iverksatt. Dette gjelder bl.a. tiltak knyttet til instrumenter og 
aktiviteter som av ulike grunner har utfordringer knyttet til rekruttering. UngMusikk vil være 
spesielt lydhør for innspill som hører inn under denne kategorien. Initiativ på dette område vil 
bli fulgt opp gjennom hele avtaleperioden og raskt kunne iverksettes. 
 
2. Pedagogrettede satsingsområder 
UngMusikk har tett kontakt med Norges musikkhøgskole når det gjelder kompetansehevings-
tiltak for lærere. UngMusikk kan foreslå etter-og videreutdanningskurs for UngMusikks lærere, 
og Musikkhøgskolen vurderer mulighetene for å opprette ønskede kurs. UngMusikk går med 
jevne mellomrom ut til lærerne med spørsmål om kursønsker. 
UngMusikks lærere får i tillegg jevnlig invitasjon fra Musikkhøgskolen om deltakelse på 
instrument- og pedagogrelaterte kurs. 
 

Norges musikkhøgskole benytter kulturskoler og videregående skoler i UngMusikk som 
praksisplasser for Musikkhøgskolens musikkpedagogikkstudenter. Det er utarbeidet eget 
opplegg for dette. 
 

Flere masterstudenter har skrevet masteroppgaver knyttet til kulturskolerelaterte temaer. 
Disse oppgavene er verdifulle for UngMusikk og kulturskolene generelt. Det utlyses hvert år 
stipend for å skrive denne type oppgaver. 
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I tillegg til samarbeidet med Norges musikkhøgskole, legger UngMusikk til rette for lokalt 
lærersamarbeid der ulike læreres spisskompetanse blir delt med kolleger. 
 
3. Samfunnsrettede satsingsområder 
Samfunnet har forventninger til UngMusikks satsingsområder. UngMusikk skal derfor være 
lydhør for signaler utenfra for å kunne tilfredsstille balansen mellom å være tradisjonsbærer 
og være åpen for nye satsinger.  
Rekruttering til kulturskoler og videregående skolers musikklinjer er et satsingsområde for 
UngMusikk. UngMusikk skal tilrettelegge for aktiviteter som kan være inspirerende i en slik 
sammenheng og arbeide for at elevene skal oppleve sømløse overganger mellom skoleslagene. 
UngMusikk vil også støtte opp om ulike former for tiltak som vektlegger flerkulturelle uttrykk 
og aktiviteter. 
UngMusikk følger spesielt opp elever som ønsker å planlegge for en profesjonell karriere 
innenfor musikk - og hva som må til for å kunne lykkes med en slik satsing. Dette gjøres bl.a. 
ved å opprette systematisk kontakt mellom studenter og elever (studentskygging) og mellom 
elever og profesjonelle.  
 
 
SENTRALE OG REGIONALE TILTAK 
 

Sentrale tiltak 
De fleste av tiltakene i UngMusikk gjennomføres gjennom prosjekter som elevene melder seg 
på. Hvert år sender UngMusikk ut invitasjoner til alle deltakende skoler om denne type 
prosjekter. UngMusikk søker ofte ekstern støtte til disse prosjektene. Avgjørelse om 
iverksetting av større sentrale tiltak skjer i styringsgruppen.  
 
Regionale tiltak 
Det er en målsetting at store deler av UngMusikks budsjett skal gå til tiltak i delregionene. 
Derfor er det lagt opp til flere muligheter for å søke om midler til regionale tiltak:  

• Små prosjekter - raske midler. Opptil 15 000 kroner. Ingen søknadsfrist.  
Rektor ved skolen som søker har ansvar for søknaden og for vurderingen av lønnsnivå 
for deltakende lærere. Det er utarbeidet eget søknadsskjema for disse prosjektene. 
Delregionskoordinator vurderer søknadene og bevilger støtte til denne type 
prosjekter. 

• Store prosjekter – mer omfattende behandling. Opptil 50 000 kroner. Søknadsfrister: 
1. mars og 1. oktober.  
Her kreves en mer omfattende og detaljert søknad. Rektor ved skolen som søker har 
ansvar for søknaden og for vurderingen av lønnsnivå til deltakende lærere. Det er 
utarbeidet eget søknadsskjema for disse prosjektene. 
Søknadene vurderes av alle delregionskoordinatorene og sentral ledelse på et eget 
vurderingsmøte.  

• Langvarige prosjekter (inntil 3 år med mulighet for forlengelse). Tilskudd på opptil 100 
000 kroner pr år. Søknadsfrist: 1. oktober. 
Denne type prosjekter krever langsiktig planlegging da prosjektene vil utløse ekstra 
tilskudd til delregionen fra sentrale midler for å kunne bli gjennomført. Søknadene 
krever behandling i styringsgruppen i forbindelse med budsjettbehandlingen i 
høstsemesteret. Det er utarbeidet eget søknadsskjema for disse prosjektene. 
 
 

SAMARBEID MED ANDRE TALENTPROGRAMMER 
UngMusikk er en del av satsingen på talentutvikling på Norges musikkhøgskole. UngMusikks 
talentelever blir derfor invitert til enkelte arrangementer i Musikkhøgskolens interne 
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talentprogram (TUP). I tillegg samarbeider UngMusikk med TalentNorge og Norsk 
kulturskoleråd om tilbud til elever som ønsker å være del av et fordypningstilbud. 
 
ØKONOMI 
Viken fylkeskommune bidrar i 2022 med 2,6 millioner kroner til UngMusikk og er dermed den 
største bidragsyteren til samarbeidstiltaket. Dette er samme beløp som bidraget fra Akerhus 
fylkeskommune før sammenslåingen. Når fylkeskommunen oppløses 01.01.2024, er man 
avhengig av tilskudd fra nye (gamle) fylkeskommuner for å kunne videreføre aktiviteten på 
dagens nivå. Norges musikkhøgskole setter av 200 000 kroner på sitt budsjett (2022) for denne 
aktiviteten. I tillegg tilfører Musikkhøgskolen mye indirekte støtte gjennom utlån av lokaler, 
administrativ bistand m.m. Størrelsen på tilskuddet fra kommunene vil stå fast i hele 
fireårsperioden.  
Hospitantordningen gjelder kun for ett år for den enkelte kommune og kan normalt ikke 
fornyes. Hospitantkommunene vurderer selv etter hospitantåret om de ønsker å innlemmes 
med fullt medlemskap i UngMusikk.   
Kommunerapporter som er utarbeidet for avtaleperioden viser at kommunene får tilgang til 
store ressurser, både økonomisk og faglig, gjennom en slik modell som baseres på samarbeid i 
alle ledd. 
 
Kjøp av tjenester fra Norges musikkhøgskole 
Det er mulig å inngå egne undervisningsavtaler med Musikkhøgskolen. Disse avtalene er ikke 
knyttet opp mot Musikkhøgskolens budsjetterte midler til UngMusikk og er et tilbud som går 
til deltakerkommuner i UngMusikk. Dette kan f.eks. være ønske om lærere fra 
Musikkhøgskolen til undervisning av enkelte elevgrupper i kulturskolen /videregående skole og 
tillokale seminarer. Den enkelte kulturskole/videregående skole betaler for tilbudet. Søknad 
om dette sendes gjennom UngMusikk. Søknadsfrist: 1. mars. 
 
 
OPPFØLGING AV AVTALEN 
Alle de samarbeidende partene har gjennom styringsgruppen ansvaret for at avtalen følges 
opp. Sentral ledelse og delregionskoordinatorene har ansvaret for den praktiske 
gjennomføringen av avtalen. 
 
 
VARIGHET 
01.01.2024 er Viken fylkeskommune oppløst. Det vil bli arbeidet for å få de nye 
fylkeskommunene som opprettes etter oppløsningen med i samarbeidet om UngMusikk. 
UngMusikk ønsker uansett utfallet av ny organisering av fylkeskommunene, å videreføre 
arbeidet med kommunene og NMH - og vil komme tilbake med nærmere informasjon når vi 
nærmer oss 2024. 
 
Detaljer i presiseringene i dette utdypingsdokumentet kan revideres ved behov ved vedtak i 
styringsgruppen. 
 
 
Ås 06.05.2022 
 
 
 
Alexander Krohg Plur 
Ansvarlig for UngMusikk 
 


