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Statsbudsjettet 2016 – Tilsagnsbrev til Ungt Entreprenørskap  

1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2015–2016) og Prop. 1 S (2015–

2016) for Nærings- og fiskeridepartementet, og meddeler med dette Stortingets 

budsjettvedtak og forutsetninger, og departementets styringssignaler for tilskuddet til 

Ungt Entreprenørskap i 2016. 

 

Tilsagnsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for tilskuddet som Ungt 

Entreprenørskap mottar fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2016. Ungt 

Entreprenørskap har ansvar for at styringssignalene gjøres gjeldende også for 

mottakere som midlene viderefordeles til.  

2. BUDSJETTVEDTAK 

Følgende midler stilles til disposisjon for Ungt Entreprenørskap i 2016: 

         (i 1 000 kr) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

900     

 73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres 28 300  

    

 Sum  28 300 
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Ungt Entreprenørskap skal sikre at målene oppnås med effektiv ressursbruk og at lover 

og regler overholdes, jf. § 4 i økonomiregelverket. Midlene utbetales i henhold til 

forbruk. Det skal føres separat regnskap for bruk av midlene. 

3. MÅL, PRIORITERINGER OG OPPDRAG I 2016 

3.1 Mål 

Formålet med tilskuddet er å bidra til at unge under utdanning får tilbud om 

entreprenørskapsopplæring som fremmer ønske om, og styrker evnen til, fremtidig 

entreprenørskap og gründervirksomhet.  

3.2 Prioriteringer 

Nærings- og fiskeridepartementet ber Ungt Entreprenørskap, innenfor rammen av 

tilskuddet fra departementet, om å prioritere å: 

- øke antall elever som deltar på et entreprenørskapsprogram  

Departementet har som mål at midlene skal nå flest mulig elever1 under utdanning. 

Elevene bør primært tilbys program av lengre varighet.  

- øke antall ungdomsbedrifter2  

Ungt Entreprenørskap Norge har valgt å viderefordele departementets midler til 

fylkesorganisasjoner. Det er et mål at hver fylkesorganisasjon som Ungt 

Entreprenørskap Norge viderefordeler midler til skal ha en vesentlig økning av antall 

ungdomsbedrifter i forhold til tilsvarende tall for 2015.  

- øke andelen jenter som deltar  

Det et mål at alle som Ungt Entreprenørskap Norge viderefordeler departementets 

tilskudd til gjennomfører arrangement rettet mot jenter.  

- øke andelen privat finansiering til 40 pst 

Departementet forventer at Ungt Entreprenørskap gjør et arbeid for å tiltrekke seg flere 

private samarbeidspartnere for å redusere andelen offentlig finansiering. Det er et mål 

at den samlede andelen offentlig tilskudd på sikt ikke skal overstige 60 prosent av 

budsjettet.  

3.3 Oppdrag 

3.3.1 Marine ungdomsbedrifter 

Som en forsøksordning i 2016 settes det av en ramme på 1 mill. kroner til fordeling til 

ungdomsbedrifter som utvikler et produkt eller en prosess som er relevant for 

                                                
1 Med antall elever menes det unike/faktiske antallet: en elev telles i denne sammenhengen bare en gang 

selv om vedkommende deltar på flere arrangementer.  
2 Med ungdomsbedrift menes bedriftsprogram rettet mot videregående opplæring 
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sjømatnæringen. For å få midlene utbetalt må styret i ungdomsbedriften sende en 

anmodning til Ungt Entreprenørskap om utbetaling av midlene. I anmodningen må 

produktet beskrives samt hvilken funksjon løsningen vil ha for sjømatnæringen. 

Anmodningen sendes gjennom skoleledelsen ved den skolen elevene går eller den 

aktuelle fylkesadministrasjonen til Ungt Entreprenørskap. Nivået på utbetalingen settes 

av Ungt Entreprenørskap Norge. Kostnader som i denne prosessen måtte tilfalle Ungt 

Entreprenørskap Norge eller en fylkesorganisasjon dekkes innenfor det ordinære 

tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet. Ubenyttede midler tilbakeføres 

Nærings- og fiskeridepartementet.  

3.3.2 Marin innovasjonscamp  

Det skal i 2016 gjennomføres en landsdekkende marin innovasjonscamp (konkurranse) 

rettet mot elever under videregående opplæring (herunder lærlinger). Arrangementet 

skal gjennomføres i samarbeid med tiltaket Sett Sjøbein og tar utgangspunkt i Ungt 

Entreprenørskap Norges mal for arrangementet. Det gjennomføres en nasjonal finale 

med vinnerne fra de ulike fylkesarrangementene (alle fylkene). Arrangements-

kostnadene deles likt mellom tiltaket Sett Sjøbein og Ungt Entreprenørskap Norge. 

Nærings- og fiskeridepartementet vil innen kort tid innkalle til et møte om 

arrangementet. Annen relevant informasjon vil bli ettersendt.  

 

Felles for tiltakene er at de skal fremme ønske om, samt styrke elevene/studentenes 

evne til fremtidig entreprenørskap og gründervirksomhet i sjømatnæringen.   

3.3.3 MRS system 

Departementet starter opp et arbeid med å utarbeide et mål og resultatstyringssystem 

(MRS-system) for tilskuddsmottakere av midler for fremme av entreprenørskap i 

utdanningsløpet (EiU). Ungt Entreprenørskap vil som en av mottakerne av disse 

midlene bli invitert til å ta del i arbeidet og det bes om at stiftelsen setter av ressurser til 

å delta i dette arbeidet. Arbeidet vil gjennomføres i 2016 med oppstartsmøte i januar.  

MRS-systemet vil bli implementert til mottakere som fra budsjettåret 2017 mottar 

tilskudd. 

4. STYRINGSDIALOG GJENNOM ÅRET 

Det avholdes to halvårlige dialogmøter mellom Ungt Entreprenørskap og Nærings- og 

fiskeridepartementet, fortrinnsvis i henholdsvis mai og november. Departementet 

innkaller til møtene.  

4.1 Rapportering 

Vi ber om at både halvårs- og årsrapport sendes elektronisk til: postmottak@nfd.dep.no.  

 

Halvårsrapport for 2016: Se vedlegg for spesifisering av hva halvårsrapporten skal 

inneholde. Frist: 1.september 2016. 

 



Side 4 

 

Årsrapport for 2016: Se vedlegg for spesifisering av hva årsrapporten skal inneholde. 

Frist: 15. februar 2017.  

 

Vi ber videre om at Ungt Entreprenørskap utarbeider en særskilt rapport om deres 

arbeidsprosesser for etablering av flere private samarbeidspartnere. 

Frist: 15. mars 2016. 

5.  UTBETALING 

Tilskuddet vil bli utbetalt som følger: 

1.utbetaling: 8 000 000 kroner utbetales i mars 2016 

2.utbetaling: 9 000 000 kroner utbetales i juli 2016 

3.utbetaling: Utbetales i november. Sluttbetalingen vil bli vurdert og foretatt på 

grunnlag av organisasjonens halvårsrapport til departementet.  

 

Første utbetaling forutsetter mottak av budsjett og finansieringsplan for 2016 samt en 

skriftlig tilbakemelding med signert aksept på vilkårene i tilsagnsbrevet.  

Det skal føres separat regnskap for tilskuddet 

5.1  Viderefordeling av tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet 

Ungt Entreprenørskap Norge har valgt en organisering med en hovedorganisasjon og 

17 fylkesorganisasjoner. Det utbetales et administrasjonstilskudd på 350 000 kroner til 

hver av de 17 fylkesorganisasjonene. Resterende midlene fra departementet skal 

fordeles ut fra en modell hvor det legges til grunn det faktiske antall elever som deltar 

på arrangementene i regi av Ungt Entreprenørskap. Det skal utbetales en større andel 

per elev som deltar på ungdomsbedrifter. 

 

Tilskuddet skal disponeres i samsvar med forutsetningene som er lagt til grunn i Prop. 

1 S (2014-2015), Stortingets bevilgningsvedtak av 11. desember 2015 og dette 

tilsagnsbrevet. Nærings- og fiskeridepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette 

kontroll av om tilskuddet benyttes etter forutsetningene. Dersom Ungt 

Entreprenørskap gir uriktige opplysninger eller tilskuddet ikke benyttes i samsvar med 

fastsatte betingelser, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. Nærings- og 

fiskeridepartementet vil som utbetaler også ha ansvaret for tilbaketrekking av midlene. 

 

Vi ber om en signert tilbakemelding på at kriteriene i tilsagnsbrevet aksepteres. Først  
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da trer tilskuddet i kraft. Den samme bekreftelsen må Ungt Entreprenørskap Norge 

innhente fra fylkeslagene før midlene utbetales dem. Bekreftelsene sendes 

postmottak@nfd.dep.no.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Bjørn Kåre Molvik  (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Randi Marie Lokøy Holtungen 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

mailto:postmottak@nfd.dep.no
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Vedlegg   

 

KRAV TIL RAPPORTERING TIL NÆRINGS OG FISKERIDEPARTEMENTET  

 

1a) HALVÅRSRAPPORT 

Halvårsrapporten skal gi en statusoversikt over aktivitet og forventet måloppnåelse, jf. 

føringer i tilskuddsbrevet. Frist 1.september 2016. 

 

 Det skal fremgå i rapporten om det antas å bli forsinkelser/avvik med hensyn til 

måloppnåelse, og hvilke tiltak/justeringer som iverksettes. Indikasjoner på 

manglende måloppnåelse skal forklares.  

 Alle tilbakemeldinger som relateres til et program/aktivitet skal deles opp i tall 

for skoleåret 2015/2016 . 

 

Departementene ber om at Ungt Entreprenørskap rapporterer skriftlig på: 

 Dekningsgrad for aktiviteter og bedriftsprogram herunder: 

o antall deltakende skoler og kommuner (per fylke) 

o elevtall (unike tall, per fylke) 

o kostnadsoverslag per elev (totalt og per fylke) 

o antall opprettede elev-, ungdoms- og studentbedrifter 

o for ungdomsbedrifter: fordelingen yrkesfag versus studieforberedende 

programmer (per fylke).  

 Kjønnsfordeling innenfor de ulike bedriftsprogrammene, inkl. omtale av 

målrettede tiltak for jenter. 

 Disponering av departementenes tilskudd herunder den relative fordelingen 

mellom offentlig og privat finansiering hos mottakere.  

 Tiltak for å sikre kvaliteten på aktiviteter og opplæringsprogram. 

 Marine ungdomsbedrifter: status på utbetaling av midler (navn på bedrift, skole, 

fylke, navn på produktet). Det gis en tilbakemelding på utbetalingsnivå per 

mottaker.  
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1b) ÅRSRAPPORT: 

Årsrapport for 2016 skal gi en oversikt over aktivitet og måloppnåelse, jf. føringer i 

tilskuddsbrevet. Frist: 15. februar 2017. 

 

Generelt om rapporteringen: 

 Revisorattestert årsregnskap  

 Alle tilbakemeldinger som relateres til et program/aktivitet skal deles opp i tall 

for skoleåret 2015/2016 samt status (tall) per 1.1.2017 for skoleåret 2016/2017 

 Rapporteringen skal være kortfattet og presis og følge strukturen som er gitt i 

tilskuddsbrevet for 2016. 

 

Departementene ber om at Ungt Entreprenørskap rapporterer skriftlig på: 

 Dekningsgrad for aktiviteter og bedriftsprogram herunder: 

o antall deltakende skoler og kommuner (per fylke) 

o elevtall (unike tall, per fylke) 

o kostnadsoverslag per elev (totalt og per fylke) 

o antall opprettede elev-, ungdoms- og studentbedrifter 

o for ungdomsbedrifter: fordelingen yrkesfag versus studieforberedende 

programmer (per fylke).  

 Kjønnsfordelingen innenfor de ulike bedriftsprogrammene, inkl. omtale av 

målrettede tiltak for jenter. 

 Disponering av departementenes tilskudd herunder den relative fordelingen 

mellom offentlig og privat finansiering hos mottakere.  

 Tiltak for å sikre kvaliteten på aktiviteter og opplæringsprogram. 

 Marine ungdomsbedrifter: det gis en oversikt over hvem som mottok midler, 

navn på produkt samt utbetalingsnivå per mottaker.  
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