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Statsbudsjettet 2017 – Tilskuddsbrev for budsjettåret 2017 

1. INNLEDNING 

Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop. 1 S (2016–2017) for Nærings- og 

fiskeridepartementet og Innst. 8 S (2016–2017), og meddeler med dette Stortingets 

budsjettvedtak og forutsetninger, og departementets styringssignaler for tilskuddet til Ungt 

Entreprenørskap i 2017. 

 

Tilskuddsbrevet fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for tilskuddet som Ungt 

Entreprenørskap mottar fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2017. Ungt Entreprenørskap 

har ansvar for at styringssignalene gjøres gjeldende også for mottakere som midlene 

viderefordeles til.  

2. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER 

Følgende midler stilles til disposisjon for Ungt Entreprenørskap i 2017: 

         (i 1 000 kr) 

Kap. Post Beskrivelse Beløp 

900     

 73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres 27 100  

    

 Sum  27 100 
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3. MÅL OG PRIORITERINGER I 2017 

3.1 Mål 

Tilskuddet til Ungt Entreprenørskap skal bidra til at unge under utdanning får tilbud om 

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

entreprenørskap og gründervirksomhet.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet har, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, utarbeidet et 

nytt mål- og resultatstyringssystem som skal gjelde innenfor rammen av tilskuddet fra 

departementet. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har følgende hovedmål med tilhørende delmål for sitt 

tilskudd til Ungt Entreprenørskap: 

  

Hovedmål: Mer entreprenørskap for økt verdiskaping 

 

Delmål 1: Økt skaperlyst  

Delmål 2: Større skaperevner  

Delmål 3: Sterkere entreprenørskapskultur 

  

Målstrukturen er operasjonalisert gjennom et mål- og resultatstyringssystem (MRS-system) 

som skal tas i bruk fra budsjettåret 2017. Sammen med evalueringer og andre analyser skal 

MRS-systemet gi grunnlag for å vurdere Ungt Entreprenørskaps måloppnåelse.  

 

MRS-systemet følger som vedlegg til dette tilskuddsbrevet. 

 

Ungt Entreprenørskap skal sikre at målene oppnås med effektiv ressursbruk. Det skal føres 

separat regnskap for bruk av midlene. 

3.2 Prioriteringer 

 

Implementering av nytt MRS-system 

Det nye MRS-systemet skal legge til rette for en bedre rapportering og en mer overordnet 

målstyring av departementets tilskudd til Ungt Entreprenørskap. Det er derfor avgjørende at 

MRS-systemet blir godt implementert både nasjonalt og i fylkene og at det brukes aktivt i 

styringsdialogen med departementet, som grunnlag for diskusjon om måloppnåelse.  

Ungt Entreprenørskap må ta høyde for at det i forbindelse med implementeringen av MRS-

systemet kan komme ekstrakostnader knyttet til eventuelt behov for ekstern bistand (for å 

utvikle bl.a. spørreundersøkelser, annen datainnhenting og analyser). 
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Måloppnåelse 

Ungt Entreprenørskap skal innenfor rammen av tilskuddet prioritere ressurser og innrette sine 

aktiviteter på den måten som gir høyest mulig måloppnåelse. Tilbud til elever i grunnskolen 

og videregående skole skal prioriteres.  

 

Marine ungdomsbedrifter kan finansieres innenfor de generelle midlene.  

Departementet ber Ungt Entreprenørskap arbeide for at likestillings- og mangfolds-

perspektivet ivaretas godt i virksomheten og i aktivitetene. 

 

4. STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING 

4.1 Styringsdialog 

Ungt Entreprenørskap og departementet skal gjennom styringsdialogen vurdere og følge opp 

de mål og prioriteringer som er gitt i tilskuddsbrevet. 

Det avholdes to styringsmøter mellom Ungt Entreprenørskap og Nærings- og 

fiskeridepartementet, ett på våren og ett på høsten. 

4.2 Rapportering 

Ungt Entreprenørskap har ansvar for at rapportering skjer i henhold til MRS-systemet og 

prioriteringer i dette tilskuddsbrevet. 

 

Halvårsrapport for 2017: Rapporteringen skal være konsentrert om prioriteringer og 

eventuelle avvik innenfor rammen av tilskuddet fra Nærings- og fiskeridepartementet.  Det 

skal rapporteres på volumtall for skoleåret 2016/2017.  

Frist: 1. september 2017. 

 

Årsrapport for 2017: Årsrapporten for tilskuddet skal struktureres etter Direktoratet for 

økonomistyrings mal for årsrapport og tilpasses Ungt Entreprenørskaps egenart og størrelse.  

Frist: 15. februar 2018.  

 

5.  UTBETALING 

Tilskuddet vil bli utbetalt som følger: 

1.utbetaling: 8 000 000 kroner utbetales i februar/mars 2017 

2.utbetaling: 9 000 000 kroner utbetales i juli 2017 

3.utbetaling: November/desember 2017. Sluttbetalingen vil bli vurdert og foretatt på 

grunnlag av organisasjonens halvårsrapport til departementet.  

 

Første utbetaling forutsetter mottak av budsjett og finansieringsplan for 2017 samt en skriftlig 

tilbakemelding med signert aksept på vilkårene i tilsagnsbrevet.  

Det skal føres separat regnskap for tilskuddet 

 

Tilskuddet skal disponeres i samsvar med forutsetningene som er lagt til grunn i Prop. 1 S 

(2016-2017), Stortingets bevilgningsvedtak og dette tilskuddsbrevet. Nærings- og  
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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 da trer 

tilskuddet i kraft. Bekreftelsene sendes postmottak@nfd.dep.no.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Bjørn Kåre Molvik  (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Randi Marie Lokøy Holtungen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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