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UngMusikk i Viken fylkeskommune 2022 
Samarbeidspartnere, økonomi, organisering og delregionsinndeling. 

 

INNLEDNING 

UngMusikk er et samarbeid mellom kommunene i Viken fylkeskommune, Norges musikkhøgskole 

og Viken fylkeskommune. 

Alle deltakere bidrar økonomisk til at tiltaket skal være mulig å gjennomføre.  

Formålet med tiltaket er å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet. 

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner på ulike nivåer, mellom lærere i ulike skoleslag og 

mellom elever er svært vesentlig i dette samarbeidet. Kommunene ved kulturskolene samarbeider 

med hverandre innenfor hver delregion, på tvers av delregioner og ikke minst opp mot Norges 

musikkhøgskole.  

Tiltaket startet i 2014 med Follo-piloten, der alle kommunene i Follo var samarbeidspartnere. En ny 

avtale ble inngått i perioden 2018-2022 med Akershus fylkeskommune som ny partner. Fra 2020 

ble tiltaket utvidet til å omfatte hele Viken fylkeskommune. 

UngMusikk har i 2021 arbeidet mye med delregionsinndelingen av UngMusikk i Viken i forbindelse 

med utvidelsen av tiltaket til å omfatte flere kommuner. Uansett hva som skjer med Viken 

fylkeskommune på sikt, har vi stor tro på at det samarbeidet som er utviklet så langt vil fortsette på 

en eller annen måte. 

I denne rapporten beskriver vi status for UngMusikk pr. 1. januar 2022 når det gjelder 

samarbeidspartnere, økonomi, organisering og delregionsinndeling. 

1. Samarbeidspartnere 

Fra 1. januar 2022 er 36 kommuner med i UngMusikk. Fire av disse kommunene kjøper tjenester fra 

kulturskoler i andre kommuner som er med i UngMusikk. 7 kommuner har hospitantstatus. 

Gjennom Viken fylkeskommune er 12 videregående skoler og 4 folkehøgskoler med i samarbeidet. 

Norges musikkhøgskole er en vesentlig samarbeidspartner i dette opplegget gjennom undervisning , 

studentinvolvering og øvrig samarbeid. 30 lærere fra NMH underviser i UngMusikk talent- og 

mesterklasseprogram i 2021-2022. I tillegg er masterstudenter involvert i et prosjekt der elever i 

talentprogrammet er aktive deltakere. 

2. Samarbeidsområder 

Alle deltakende parter underskriver en avtale som omfatter følgende samarbeidsområder:  

1. Et helhetlig utdanningsløp  

2. Talentutvikling/forutdanning for høyere musikkutdanning  

3. Musikkformidling  

4. Unge dirigenter (fra 2019- initiert av Akershus fylkeskommune)  

5. Praksisplasser  

6. Faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere  

7. Forskning og utviklingsarbeid  

8. Studietilbudenes relevans for kulturskoler og videregående skoles musikklinjer  

9. Kulturnæringer (fra 2019 – initiert av Akershus fylkeskommune)  

10.Internasjonalisering (fra 2019 – initiert av Akershus fylkeskommune)  
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Norges musikkhøgskole er samarbeidspartner innenfor de fleste av disse områdene. I tillegg 

samarbeider skolene med hverandre om de ulike fokusområdene, både lokalt og regionalt, og 

bygger på denne måten gode sosiale miljøer. Talentutvikling med vektlegging av både bredde og 

spiss er et sentralt samarbeidsområde, ikke minst i samarbeidet med NMH. Talentutvikling er også 

et hovedsatsingsområde i Kulturplan for Akershus 2016-2023.  

3. Økonomi 

Viken fylkeskommune bevilget i 2021 2,6 millioner kroner til UngMusikk. Vi kjenner ikke til hvor 

stort tilskuddet blir i 2022. Ut over dette budsjetterer Norges musikkhøgskole med kr 200 000 hvert 

år. Disse budsjettmidlene kommer i tillegg til administrativ og annen innsats som ikke synliggjøres i 

noen budsjettpost. 

Kommuner som er med i UngMusikk betaler tilskudd til drift og aktiviteter i UngMusikk i forhold til 

innbyggertall i kommunen.  

1. Kommuner med inntil 10000 innbyggere:   kr   20 000 

2. Kommuner med fra 10000 til 20 000 innbyggere: kr   40 000 

3. Kommuner med fra 20000 til 40 000 innbyggere: kr   60 000 

4. Kommuner med fra 40000 til 60 000 innbyggere: kr   80 000 

5. Kommuner med fra og over 60000 innbyggere: kr 100 000 

For 2022 er det også tilbud om en hospitantordning der kommunene har anledning til å være med 

på det regionale samarbeidet som en prøveordning på lik linje med de faste deltakerne. De får også 

anledning til å være med på sentrale tiltak som mesterklasser e.l. For en slik type deltakelse bet aler 

kommunene kr 5 000, uansett antall innbyggere i kommunen. 

I 2022 utgjør innbetalte midler fra deltakende kommuner kr. 1 445 000. 

4. Organisering 

UngMusikk har en enkel organisering, med styringsgruppe, sentral og regional ledelse. 

Styringsgruppen er UngMusikks øverste organ. Styringsgruppen  har budsjettansvar og overordnet 

ansvar for driften av UngMusikk. Styringsgruppene ledes av hovedansvarlig for UngMusikk og 

består ellers av representanter for samarbeidspartnerne: kulturskolene, Viken fylkeskommune og 

Norges musikkhøgskole.  

UngMusikk sentralt 

Den sentrale ledelsen i UngMusikk utgjør til sammen 1,5 stilling. Sentral ledelse har ansvar for 

sentrale prosjekter som skal favne alle deltakende skoler i UngMusikk, ansvar for at 

samarbeidsavtalen følges opp etter intensjonen, overordnet ansvar for aktiviteter i delregionene, 

forberedelse til styringsgruppemøter, aktiviteter knyttet opp mot NMH m.m.  Sentral ledelse tar 

initiativ til arbeidsutvalgsmøter med koordinatorene i delregionene i passende tid før 

styringsgruppemøter 

UngMusikk regionalt 

UngMusikk er inndelt i 6 delregioner. Hver delregion har en leder som er tilsatt på 20-30%. 

Delregionsleder disponerer eget prosjekt. Det er en målsetting at flest mulig av aktivitetene skal 

legges til delregionene. 

For å sikre god kontakt mellom delregionsleder og medlemmer av UngMusikk i delregionen, er det 

opprettet referansegrupper i hver delregion. Hver referansegruppe består av koordinator for 
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delregionen og rektorer i kulturskolene, videregående skoler og folkehøgskoler i delregionen. 

Referansegruppene er rådgivende for styringsgruppen, daglig leder og koordinatorene for 

delregionene. 

Det er tett kontakt mellom sentral ledelse og koordinatorene i delregionene. 

 

5. Delregionsinndeling 

UngMusikk har valgt å dele inn Viken fylkeskommune i følgende seks delregioner: 

5.1 Follo 

5.2 Vest (Asker, Bærum og Lier) 

5.3 Romerike 

5.4 Østfold 

5.5 Midtregionen (Kongsberg, Øvre Eiker, Ringerike) 

5.6 Fjellregionen (Øvre Numedal og Hallingdal) 

Inndelingen er gjort med utgangspunkt i hvilke kulturskoler som har et naturlig samarbeid i dag 

gjennom utveksling av elever, elevsamarbeid, lærersamarbeid, beliggenhet og offentlig transport.  

 

Delregionsinndeling av UngMusikk i Viken fylkeskommune 
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De 37 kommunene i Viken som er med i UngMusikk pr 01.01 2022 utgjør til sammen 12  167 elever 

musikkelever i kulturskolene i fylkeskommunen (GSI tall 2020).  

Hvis alle kulturskolene i fylkeskommunen er med, vil antall elever i UngMusikk øke til 14 639 elever 

(GSI tall 2020). I tillegg er ca 600 musikkelever fra videregående skoler og folkehøgskoler med i 

UngMusikk. 

Nedenfor følger informasjon om kulturskolene i de ulike regionene som er med i samarbeidet:  

 

5.1 Delregion Follo 

Delregion Follo har vært med i UngMusikk fra starten i 2014 gjennom Follo-piloten. Det var i Ås 

kommune i Follo det hele startet gjennom et initiativ fra daværende rektor i kulturskolen i Ås, 

Alexander Krohg Plur og rektor på Norges musikkhøgskole, Eirik Birkeland. De ønsket å legge 

grunnlaget for å utvikle et samarbeid mellom institusjoner og skoleslag på ulike nivåer i 

utdanningspyramiden. 

Fem av kulturskolene i delregion Follo har vært med i UngMusikk siden 2014. Enebakk kulturskole 

kom med i 2018. Skolene har i dag et tett samarbeid. 

 

Delregion Follo 

Kommuner, innbyggertall musikkelever og musikktilbud i kulturskolene  

Kommuner Innbyggertall 
SSB tall  

2020 
 

Musikkelever 
GSI tall 

2020 

Musikktilbud i 
kulturskolene 

Status i 
UngMusikk pr 

2022 

Frogn 15 953 252 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter 
Musikkflammen  
Kor  
Fame-linje 
Orkester (samarbeid 
Ås, Frogn) 
Fordypning 

2014: 
Medlem 
Kr 40 000 

Vestby 18 290 268 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter 
Barnekor 
Musikklab 
Molto - fordypning       

2014: 
Medlem 
Kr 40 000 

Nesodden 19 805 297 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter 
Kor 
Strykeorkester                                                       
Fordypning 

2014: 
Medlem 
Kr 40 000 
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Ås 20 439 495 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter 
Kirkeorgel                                                           
Trekkspill  
Orkester (samarbeid 
Ås, Frogn) 
Musikklab 
Gitargrupper 
Pianogrupper 
Fordypning 

2014: 
Medlem 
Kr 60 000 

Nordre Follo 60 034  956 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter 
Pianoorkester 
Trekkspill 
Ungdomskor 
Kråkstadjazz 
Musikkverksted  
Fordypning                                                                

2014: 
Medlem 
Kr 100 000 

Enebakk 11 065 66 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Kor                                                                                           
Fordypning 

2018: 
Medlem  
kr 40 000 

Sum 
innbyggere/elever 

145 586 2 334  Kr 320 000 

 

Delregion Follo har 145 586 innbyggere (SSB-tall 2020) og er den nest minste regionen i UngMusikk 

når det gjelder innbyggertall. Follo har 6 kulturskoler med til sammen 2 334 musikkelever (GSI tall 

2020) i kulturskolene. 

Nordre Follo kulturskole er den største kulturskolen i Follo etter at Ski og Oppegård ble slått 

sammen til Nordre Follo kommune. Kulturskolen i Ås er den nest største kulturskolen  i delregionen 

og innehar sekretariatet for UngMusikk. De andre kulturskolene i delregionen har betydelig færre 

elever. 

Alle kulturskolene i delregion Follo oppgir på sin hjemmeside å ha fordypningstilbud. 

Aktivitetsnivået er høyt. 

I tillegg til kommunene i tabellen samarbeider UngMusikk med følgende videregående skoler og 

folkehøgskoler med musikk i delregion Follo gjennom Viken fylkeskommune: 

 Ski videregående skole – vg 1, vg 2, vg 3 - musikk 

 Follo folkehøgskole – hovedfokus på vokal, musikal og band 
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5.2 Delregion Vest (Asker, Bærum og Lier) 

 

Delregion Vest (Asker, Bærum og Lier) er i 2021 en delregion i UngMusikk med tre kulturskoler.  

Kulturskolen i Lier meldte seg inn i UngMusikk som hospitant i 2020 og er med som fullt medlem fra 

2021.  

Delregion Vest 
(Asker, Bærum og Lier) 

Kommuner, innbyggertall musikkelever og musikktilbud i kulturskolene 

Kommuner Innbyggertall 
SSB tall  

2020 

 

Musikkelever 
GSI tall  

2020 

Musikktilbud i 
kulturskolene 

Status i 
UngMusikk 

pr 2022 

Asker 94 915 1 094 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Hardingfele 
Trekkspill                                          
Div. ensembler innenfor 
ulike instrumentgrupper, 
storband                      
Fordypning                     

2019: 
Medlem       
kr 100 000 

Bærum 128 233 1 835 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar m.m. 
Bandinstrumenter  
Div. ensembler                                                         
Fordypning og talent.  
Lørdagsskole 

2019: 
Medlem       
kr 100 000 

Lier 27 118 447 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Barnekor 
Diverse ensembler                                                    
Samarbeid med 
Drammen og Asker om 
kontrabass, obo og 
fagott. 
Fordypning 

2021: 
Medlem 
kr 60 000 

Sum 
innbyggere/elever 

250 266 3 376  Kr 260 000 

 

Delregion Vest (Asker, Bærum og Lier) har til sammen 250 266 innbyggere (SSB-tall 2020) og er den 
tredje største regionen i UngMusikk. Delregionen har 3 kulturskoler. Kulturskolen i Bærum har flest 
musikkelever. Kulturskolen i Lier er den minste av de tre kulturskolene. Totalt har skolene i dag  
3 376 musikkelever (GSI tall 2020). 

Alle kulturskolene i delregionen har fordypningstilbud. 

Utover dette har skolene tilbud på de mest sentrale instrumentene + diverse ensembler. Asker har i 

tillegg undervisningstilbud på hardingfele og trekkspill. Lier samarbeider tett med Asker om 

instrumenttilbud på kontrabass, obo og fagott. 
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I tillegg til kommunene i tabellen samarbeider UngMusikk med følgende videregående skoler med 

musikk i delregion Vest gjennom Viken fylkeskommune: 

 Rud videregående skole- vg 1, vg 2, vg 3 – musikk  

 St. Hallvard videregående skole – vg 1, vg 2, vg 3 – musikk  

 

5.3 Delregion Romerike  

Delregion Romerike kom med i UngMusikk i 2020. 10 av kulturskolene i delregionen er med. 6 av 

skolene har hospitantstatus i 2022  

Romerike  
Kommuner, innbyggertall musikkelever og musikktilbud i kulturskolene 

Kommuner Innbyggertall 
SSB tall  

2020 

 

Musikkelever 
GSI tall  

2020 

Musikktilbud i 
kulturskolene 

Status i 
UngMusikk 

pr 2022 

Nittedal 24 454 456 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Fordypning 

2019: 
Medlem 
Kr 60 000 

Lillestrøm 86 963 998 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Kirkeorgel                                                                     
Sanggruppe 
Kor 
Band 
Fordypning 

2020: 
Medlem 
Kr 100 000 

Ullensaker 40 459 399 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Fordypning 

2020: 
Medlem 
KR 80 000 

Lørenskog 42 740 642 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Orkester 
Fordypning 

2020: 
Medlem  
Kr 80 000 

Gjerdrum 7 043 106 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Kor 

2022:  
Hospitant  
Kr 5 000 

Nannestad 14 637 164 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Trekkspill 
Fele 
Orgel 
Kor                                                                           
Slagverkensemble 
Blåseensemble 
Fordypning/talenttilbud 

2022. 
Hospitant 
Kr 5 000 
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Aurskog Høland 17 591 203 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Kirkeorgel                                        
Band 
Storband 
Blåseensemble               
Låtskriver/songwriter 
Digital lydproduksjon      
Fordypning 

2022:  
Hospitant  
Kr 5 000 

Rælingen 18 730 320 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Kor 
Musikal 
Rockeverksted                                         
Fordypning 

2022: 
Hospitant  
Kr 5 000 

Nes 23 422 218 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Kirkeorgel                                                      
Band/samspill                                                              
Fordypning 

2022: 
Hospitant  
Kr 5 000 

Eidsvoll 26 031 366 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Kirkeorgel    
Rockeskole 
Sing-song writer 
Tamburkorps 
Digital komponering 
Kor                                 
Kulturhjulet  

2022: 
Hospitant  
Kr 5 000 

Sum 
innbyggere/elever 

302 070 3 872  Kr 350 000 

 

Ikke med i UngMusikk: 

Hurdal 2 838 41 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar 
Bandinstrumenter  
Kirkeorgel 
Pianotrekkspill 

 

 

Delregion Romerike har totalt 304 908 innbyggere (SSB tall 2020) og er den største regionen i 

UngMusikk når det gjelder innbyggertall. Delregionen har 11 kulturskoler. Det er kun Hurdal 

kulturskole som ikke er med i UngMusikk i 2022. Hvis alle kulturskolene i Romerike var med i 

UngMusikk, ville delregionen ha 3 913 musikkelever (GSI tall 2020) i UngMusikk.  

8 skoler oppgir på sine hjemmesider å ha fordypningstilbud. Seks av skolene har tilbud på 

kirkeorgel/orgel. Kulturskolene på Romerike har et tett samarbeid gjennom diverse felles 

aktiviteter.  
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I tillegg til kommunene i tabellen samarbeider UngMusikk med følgende videregående skoler og 

folkehøgskoler med musikk i delregion Romerike gjennom Viken fylkeskommun e: 

 Lillestrøm videregående skole – vg 1, vg, 2 vg 3 - musikk 

 Jessheim videregående skole – vg 1, vg 2, vg, 3 – musikk, spesialisering jazz, pop, rock 

 Romerike folkehøgskole – musikk/teater 

 

5.4 Delregion Østfold 

Delregion Østfold kom med i UngMusikk i 2020. 6 kulturskoler i delregionen er med. I tillegg 

samarbeider Skiptvedt kommune og Våler kommune med kulturskoler som er med i UngMusikk.  

Østfold  
Kommuner, innbyggertall musikkelever og musikktilbud i kulturskolene  

Kommuner Innbyggertall 
SSB tall 

2020 

Musikkelever 
GSI tall     

2020 

Musikktilbud i 
kulturskolen 

Status i 
UngMusikk 

pr 2022 

Moss 49 668 387 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter  
Trekkspill 
Gitargruppe 
Fordypning 

2020: 
Medlem 
Kr 80 000 

Sarpsborg 57 372 260 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter  
Skoleorkester 
Fordypning 

2020: 
Medlem 
Kr 80 000 

Fredrikstad 83 193  367 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter  
YouPop - låtskriving 
Egil Hovland akademiet – 
orgel, piano, sang 
Strykeorkester 
Fordypning 

2020: 
Medlem 
Kr 100 000 

Indre Østfold 45 201  449 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter  
Musikalfag 
Digital musikkproduksjon 
Fordypning 

2021: 
Medlem 
Kr 80 000 

Rakkestad 8 222 84 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter  
Rakkestad musikkverksted                                    
Fordypning 

2022: 
Medlem 
Kr 20 000 

Halden 31 387 172 Orkester instrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter  
Slagverk for skolekorps, 
piano, sang, gitar                              
Gitarkurs 
 Fordypning 

2022: 
Hospitant 
Kr 5 000 
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Skiptvet 3 825 0 Kjøper tjenester fra Indre 
Østfold 

Samarbeider med 
Indre Østfold 

Våler 5 805 0 Kjøper tjenester fra Moss 
kulturskole 

Samarbeider med 
Moss kulturskole 

Sum 
innbyggere/elever 

284 673 1 719  Kr 365 000 

 

Ikke med i UngMusikk: 

Aremark 1 325 12 Piano, orgel, keyboard, gitar  

Marker 3 601 48 Kornett, barytonhorn, gitar, 
piano, keyboard, trommer, 
sang                                                         
Trekkspill 

 

Hvaler 4 694 41 Fiolin, piano, sang, gitar, 
elgitar                       
Messing/treblås/slagverk i 
samarbeid med Fredrikstad 
kulturskole                                        
Singer/songwriter 

 

Råde 7 568 31 Stryk, tverrfløyte, messing 
trommer/slagverk, piano, 
gitar                         
Trommeskole 

 

Sum 
innbyggere/elever 

17 188 132   

 

Delregion Østfold har til sammen 301 861 innbyggere (SSB tall fra 2020) og er dermed den nest 

største delregionen i UngMusikk når det gjelder innbyggertall. Delregion Østfold har 10 kulturskoler 

med til sammen 1 851 musikkelever (GSI tall 2020). Indre Østfold har den største kulturskolen i 

delregionen med 449 musikkelever. Skiptvedt og Våler kjøper tjenester av Indre Østfold og Moss 

kulturskole og er dermed involvert i samarbeidet. Det arbeides for å få med flere av de mindre 

skolene i samarbeidet.  

Seks av skolene i delregion Østfold oppgir å ha fordypningstilbud.  

I tillegg til kommunene i tabellen samarbeider UngMusikk med følgende videregående skoler og 

folkehøgskoler med musikk i delregion Østfold gjennom Viken fylkeskommune: 

 Kirkeparken videregående skole – vg 1, vg 2, vg 3 - musikk 

 Halden videregående skole – vg 1, vg 2, vg 3 - musikk 

 Askim videregående skole - vg 1, vg 2, vg 3 - musikk 

 Greåker videregående skole – vg 1, vg 2, vg 3 - musikk 

 Skjeberg folkehøgskole – musikkproduksjon 
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5.5 Midtregionen (Kongsberg, Drammen, Ringerike): 

I Midtregionen er foreløpig kun Kongsberg (med Flesberg) og Øvre Eiker kommuner med i 

UngMusikk.  

Midtregionen 
(Kongsberg, Drammen, Ringerike) 

Kommuner, innbyggertall musikkelever og musikktilbud i kulturskolene   

Kommuner Innbygger
tall SSB tall  

2020 

Musikkelever 
GSI tall  

2020 

Musikktilbud i 
kulturskolene 

Status i UngMusikk pr 
2022 

Kongsberg  27 694 657 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter  
Trekkspill, torader, 
hardingfele, kveding, 
Kirkeorgel    
Strykeorkester  
Gitarorkester  
Kor                              
Gir tilbud til Flesberg 
kommune.                        
Fordypning 

2020: 
Medlem 
Kr 60 000 

Øvre Eiker 19 709 221 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter  
Suzukitrompet  

2022: 
Medlem 
Kr 40 000 

Flesberg 2 713 0 Kjøper tjenester av 
Kongsberg  

Kjøper tjenester av 
Kongsberg 

Sum 
innbyggere/elever 

50 116 878  Kr 100 000 

 
Ikke med i UngMusikk: 

Krødsherad 2 219 12 Gitar- akustisk og 
elektrisk, bassgitar, 
piano, slagverk, band,  
sang,                              
Samarbeid med Modum 
om opplæringstilbud i 
sang 

Samarbeider med 
Modum om 
undervisning i sang 

Hole 6 811 109 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter  
Orgel            
Kulturoase 

 

Jevnaker 6 867 61 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter 
Trekkspill 
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Lunner 9 062 278 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter 
Strykeorkester  

Lunner og Gran 
kommune 
samarbeider om 
Hadeland 
interkommunale 
kulturskole 

Modum 14 166 158 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter 
storband  
rockeband 

 

Ringerike 30 835 242 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter, 
Storband 
Låtskriverkurs 

 

Drammen 101 859 973 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter  
Studio produksjon 
Strykeorkester 
Band  
Fordypning/Talentprog
ram 

 

Sum 
innbyggere/elever 

171 819 1 833   

 

Midtregionen har 221 935 innbyggere totalt (SSB tall 2020). Delregionen har 10 kulturskoler med 

totalt 2711 musikkelever (GSI tall 2020). Kulturskolen i Kongsberg som er den ene av to kulturskoler 

som er med i UngMusikk fra 2020, er den nest største kulturskolen i delregionen. Flesberg 

kommune kjøper kulturskoletjenester av Kongsberg. Øvre Eiker kulturskole er med i UngMusikk fra 

2022. Kulturskolen i Drammen er den største kulturskolen i denne regionen med 973 musikkelever, 

men er foreløpig ikke med i UngMusikk. Til sammen har 878 musikkelever i delregionen glede av 

UngMusikks tilbud. 

Det er aktuelt å invitere Hadeland kulturskole inn i UngMusikk selv om denne skolen ligger i 

Innlandet fylkeskommune. Lunner og Gran kommune samarbeider om Hadeland kulturskole.  

Som en hjelp i arbeidet med å rekruttere flere av skolene i delregionen til UngMusikk, vil 

UngMusikk tilsette delregionskoordinator for Midtregionen fra februar 2022 selv om delregionen 

kun har to kulturskoler som deltakere fra januar 2022. 

I tillegg til kommunene i tabellen samarbeider UngMusikk med følgende videregående skoler og 

folkehøgskoler med musikk i Midtregionen gjennom Viken fylkeskommune: 

 Ringerike folkehøgskole – lydteknikk, låtskriving, samspill, spilletimer og 

bransjekunnskap 

 Ringerike videregående skole – vg 1, vg 2, vg 3 - musikk 
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5.6 Fjellregionen (Øvre Numedal og Hallingdal)  

Fjellregionen (Øvre Numedal og Hallingdal) omfatter et stort areal, men færre innbyggere og 

musikkelever i kulturskolene enn de andre delregionene. Skolene i denne delregionen har flere 

felles interesseområder. Kommuner i Nedre Numedal er i UngMusikk knyttet opp mot 

Midtregionene pga utstrakt samarbeid med Kongsberg kulturskole.  

Pr januar 2022 er 5 kulturskoler i Hallingdal med i UngMusikk, Fjellregionen. 

Fjellregionen 
 (Øvre Numedal og Hallingdal)  

Kommuner, innbyggertall og elever i kulturskolene 

Kommuner Innbyggertall 
SSB tall 2020 

 

Musikkelever 
GSI tall 2020 

Musikktilbud i 
kulturskolene 

Status i UngMusikk  
pr 1. januar 2022 

Hemsedal  2 546 74 Slagverk, gitar/elgitar, 
bassgitar, piano, sang,  
Sangensemble  
Band 

2022: 
Medlem 
Kr 12 000 

Nesbyen og Flå  4 311 102 Treblås, messing slagverk, 
gitar, klaver, blokkfløyte, 
bass og sang.                             
Band, afrikanske trommer                        
Digital musikkproduksjon 

2022: 
Medlem 
Kr 12 000 

Hol  4 434 80            Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter  
Kirkeorgel  
Kor,  
Musikk & studio, 
Lur 
Fordypning 

2022: 
Medlem 
Kr 12 000 

Gol  4 636 60 Slagverk, bass, gitar, 
piano, sang band,  
kveding, hardingfele, 
mandolin, oud  
Singer/songwriter 
Musikalmix 
Komponering                                         

2022: 
Medlem 
Kr 12 000 

Ål  4 648 76 Orkesterinstrumenter, 
piano, sang, gitar  
Bandinstrumenter  
Kirkeorgel, hardingfele, 
fele 

2022: 
Medlem 
Kr 12 000 

Flå 1 049 0 Kulturtilbud organisert i 
Nesbyen og Flå kulturskole 

Kulturskoleelever i 
Flå hører hjemme i 
Nesbyen og Flå 
kulturskole  

Sum 
innbyggere/elever 

21 624 392  Kr 60 000 
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Ikke med i UngMusikk: 

Sigdal 3 465 21                                                                               Gitar, piano/keyboard, 
trommer, bandinstrumenter                                            
fele, hardingfele og flatfele 

 

Rollag 1 386 0 Har ikke kulturskole. Kjøper 
tjenester av Nore og Uvdal 

Kjøper 
kulturskoletjenester 
av Nore og Uvdal 
kommune 

Nore og Uvdal 2 412 41 Tverrfløyte, messing, slagverk, 
gitar, bassgitar, piano, 
keyboard,  
torader, sjøfløyte/fjellfløyte, 
hardingfele, kveding.   
Rockeverksted,                                                            
Selger tjenester til Rollag 

 

Sum 
innbyggere/elever 

7 263 62   

 

Fjellregionen (Øvre Numedal og Hallingdal) har totalt 28 887 innbyggere (SSB tall 2020) og er den 

minste delregionen i UngMusikk når det gjelder antall innbyggere. Delregionen har 7 kulturskoler 

med til sammen 454 musikkelever (GSI tall 2020). Skolene samarbeider om en del tilbud og 2 

kommuner kjøper også tjenester fra andre kommuner. Fem av skolene er i dag med i UngMusikk. 

Det er tilsatt delregionskoordinator for regionen fra januar 2022. En av oppgavene for 

koordinatoren vil være å arbeide for at flere kulturskoler skal ta del i tilbudet fra UngMusikk i tiden 

fremover. 

Flere av kulturskolene i Fjellregionen tilbyr undervisning på folkemusikkinstrumenter. Heri ligger 

store muligheter for samarbeid gjennom UngMusikk.  

I tillegg til kommunene i tabellen, samarbeider UngMusikk med følgende videregående skole med 

musikk i Fjellregionen gjennom Viken fylkeskommune: 

 Gol videregående skole, MDD – vg 1 (ikke musikktilbud på vg 2 og vg 3) 
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OPPSUMMERING  

Oppsummeringen nedenfor gir en oversikt over antall innbyggere, antall kommuner, totalt antall 

musikkelever som er med i UngMusikk i 2022 i de ulike delregionene: 

Delregion Innbyggere i 
kommuner med 

kulturskole 
(SSB tall 2020) 

Totalt antall  
musikkelever hvis 

alle kulturskolene i 
delregionen er med i 

UngMusikk  
(GSI tall 2020) 

Antall kulturskoler 
som er med i 
UngMusikk 

Antall 
musikkelever som 

er med i 
UngMusikk i 2022                     

(GSI tall 2020) 

Follo 145 586 2 334 6 2 334 

Vest (Asker, 
Bærum og Lier) 

250 266 3 376 3 3 376 

Romerike 304 908 3 913 10 3 872 

Østfold 301 861 1 851 6  1 719 

Midtregionen 
(Kongsberg, 
Drammen og 
Ringerike) 

221 935 2 711 2 878 

Fjellregionen 
(Øvre Numedal 
og Hallingdal) 

28 887 454 5 392 

SUM 1 253 443 14 639 32 12 571 

 

I dag er 12 571 av musikkelevene (GSI tall 2020) i kommuner i Viken med i UngMusikk. Disse 

elevene kommer fra 32 kulturskoler. I tillegg kommer elevene på musikklinjer i videregående skole 

og på folkehøgskoler, ca 600 elever. Hvis alle kommunene i Viken blir med, øker antallet med ca  

2 000 musikkelever. 

Hver av delregionene har sin koordinator som har ansvar for aktivitetene i delregionen. 

Koordinatorene tar, i samarbeid med rektorer, lærere og elever i delregionene, initiativet til å 

prosjekter som gjennomføres lokalt, regionalt eller sentralt.  

Utviklingen siden 2014 har vist at - 

 flere av elevene som har tatt del i tiltaket har valgt musikk som levevei 

 elevene har funnet nye samarbeidspartnere og venner gjennom UngMusikk 

 lærere på ulike nivåer i utdanningspyramiden samarbeider 

 skoler og regioner har kunnet sette i gang tiltak som ikke var mulige gjennom skolenes 

ordinære budsjetter 

 entusiasmen er stor på alle nivåer, både blant lærere og elever 

 resultatene som kan vises til er imponerende gjennom nøktern bruk av tildelte midler 

 at elevene får være i sine lokale miljøer parallelt med å kunne ta del i nye tiltak som 

fokuseres fra eget lokalmiljø 

 det er mulig å bygge et kontinuerlig løp fra barnehage til høyskole der lærere 

samarbeider om elevens utvikling 

 talent oppdages gjennom vektlegging av bredde i tidlig utdanningsløp 

  

UngMusikk har sterk tro på at en slik felles satsing gjennom samarbeid skaper trygge elever og 

gode utviklingsmuligheter på alle nivåer i opplæringspyramiden. 


