
 

Til rette vedkommende 

 

UngINN informasjonsskriv 
 

 
 

Ung kultur 

Ungdom er viktig, ungdom er fremtiden!  

Ungdom som blir sett og satset på, er en stor ressurs. Innlandet fylkeskommune skal bidra til 

å fremme helse og motvirke sosiale forskjeller. Vi skal legge til rette for god læring og 

utviklingsmuligheter, gode livsvilkår, skape inkluderende oppvekstmiljø og attraktive 

lokalsamfunn, blant annet gjennom gode kunst- og kulturtilbud. 

 

Hva er UngINN? 

UngINN-kortet er gratis og gjelder for alle ungdommer i Innlandet fra og med året du fyller 13 

og ut året du er 21 år. UngINN gir rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket. 

Med UngINN gjør vi det enklere for ungdom å benytte seg av kulturtilbudene i Innlandet. 

UngINN har refusjonsavtaler med kulturarenaer i hele storfylket, slik at UngINN skal gjelde for 

så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.  

 

UngINN drives av Innlandet fylkeskommune ved seksjon Kunst og kultur. 

Ungdommens fylkesting (UFT) var den viktigste pådriveren for at ordningen skulle prøves ut i 

tidligere Hedmark. Nå skal UngINN gjelde for hele Innlandet fylke. I den sammenheng har 

ordningen skiftet navn fra Kulturkortet for ungdom i Hedmark til UngINN, etter tett 

medvirkning fra ungdom i Innlandet. 

 

 

Bakgrunnshistorikk 

Hovedmålet med ordningen er at ungdom i alderen 13-21 år skal få kjennskap til et bredt 

kulturtilbud, og benytte seg av dette til en akseptabel pris. Dette skal øke ungdommens bruk 

av lokale og regionale kulturtilbud og legge til rette for varierte 

tilbud.                                                                                                                



 

• I starten var Kulturkortet for ungdom et av 15 konkrete løfter i Kulturløftet i 2004. 

Løfte nr. 10 «Utvidet kulturell skolesekk – Kulturkort for ungdom».  

• Kulturkortet ble vedtatt av fylkesrådet i august 2009. Ungdommens fylkesting (UFT) 

hadde i lengre tid vært en sterk pådriver.  

• I mai 2010 kunne ungdommene for første gang benytte kulturkortet på festivalen 

Anjazz i Hamar.  

• Våren 2021 bevilget fylkestinget 5 millioner for utrullingen av ordningen i Innlandet i 

2022-2024.  

I 2021 ble det gjennomført et større harmoniseringsarbeid av alle ungdomskulturordningene i 

Innlandet fylke. Dette arbeidet ble vedtatt av Fylkestinget i desember 2021 og er bakgrunnen 

for utrullingen av UngINN i Innlandet.  

Det er gjennomført informasjonsmøter med kultursjefene i Innlandet i november 2021, alle 

kulturhusene i Innlandet og kinoene i Innlandet i januar 2022.  

Ungdomsmedvirkningen står sterkt i ordningen. Dette gjennom Ungdommens Fylkesting og 

UngINN Crew, som drifter de sosiale mediene til ordningen.  

 

 

Talldata 

• Det er utstedt ca. 22 000 Kulturkort i 2010-2021.  

• Normalt ca. 8000 billettbestillinger med kulturkortrabatt årlig i perioden 2016-2019 

• Gjennomsnitt på 1700-1900 bestilte Kulturkort årlig   

• 7 600 billetter kjøpt med kulturkortrabatt i 2019, siste normalår i Hedmark.  

• I 2022 er det utstedt nærmere 3 000 UngINN kort i perioden januar - april, noe som 

vitner om at ungdommen er med på gjenåpningen av kunst og kulturlivet i Innlandet.  

Mer informasjon finnes på nettsiden vår unginn.no   

Vi er også å finne på Instagram og Facebook  

 

Ta gjerne kontakt på telefon 97 13 19 07 eller på e-post 

ingunn.bekkevoll.tarebo@innlandetfylke.no  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ingunn Bekkevoll Tarebø 

Seksjon for kunst og kultur, Innlandet fylkeskommune 

https://innlandetfylke.no/tjenester/kunst-og-kultur/unginn-kulturkort-for-ungdom/
https://www.instagram.com/unginn/
https://www.facebook.com/Unginn
mailto:ingunn.bekkevoll.tarebo@innlandetfylke.no

