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Statsbudsjettet 2013 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 

13 mill kr fra kap. 552, post 72 

 

Tilsagn nr.: 13232002  

 

 

Vi viser til Stortingets behandling av Kommunal - og regionaldepartementets budsjett 

for 2013  jf. Prop. 1 S (2012 - 2013) og tilrådning fra Kommunalkomitéen i innstilling    

16 S (2012–2013). 

 

Oversikt over bevilgninger: 

Følgende midler stilles til disposisjon for Ungt Entreprenørskap (UE) i 2013: 

 

Kap.  Post  Navn        Beløp  i 1 000 kr 

552  72 Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres           13 000 

 

I statsbudsjettet for 2013 er UE tildelt totalt 13 mill. kr, inkludert 1 mill. kr som en 

ekstraordinær satsing i Nord-Norge. 

 

Formålet med tilskuddet: 

Formålet med tilskuddet er å bidra til at organisasjonen viderefører og utvikler sin 

innsats med å styrke entreprenørskapsopplæringen i utdanningen. Entreprenørskap er 

viktig for å utnytte ressursene til folk, skape attraktive arbeidsplasser der folk bor og 

øke verdiskapingen. Departementet legger særlig vekt på å stimulere til 

entreprenørskap blant unge og ser på entreprenørskap i utdanningen som en 

hovedstrategi for dette. UEs arbeid er viktig for å styrke entreprenørskapskulturen i 



  

 

hele landet. Ved å aktivisere barn og unge i lokalsamfunnet bygges lokal identitet og 

engasjement. UE skal bidra til regional utvikling ved å gjøre barn og unge kjent med 

lokalt arbeids- og næringsliv og muligheter i eget lokalmiljø og ved å skape interesse 

for selv å etablere arbeidsplasser eller finne arbeidsmuligheter i eget distrikt etter endt 

utdanning. Entreprenørskap i utdanningen skal derfor tilpasses lokale og regionale 

utfordringer, hvor eksisterende arbeidsplasser tas i bruk som læringsarenaer. Det er et  

mål at elever og studenter får et godt undervisningstilbud uavhengig av hvor de bor i  

landet. 

 

Regjeringens arbeid med entreprenørskap i utdanningen er forankret i tre 

stortingsmeldinger og i handlingsplanen ”Entreprenørskap i utdanningen – fra 

grunnskole til høyere utdanning 2009-2014”.  Handlingsplanen viderefører satsingen på 

grunnopplæringen fra strategiplanen ”Se mulighetene og gjør noe med dem!” og legger i 

tillegg særlig vekt på entreprenørskap innenfor høyere utdanning. Målet med 

handlingsplanen er å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring 

på alle nivåer og  fagområder i utdanningssystemet. Norge skal være ledende 

internasjonalt innenfor entreprenørskap i utdanningen. I handlingsplanen oppfordres 

UE til å videreutvikle og arbeide for å øke utbredelsen av eksisterende 

opplæringsprogrammer. Videre oppfordres UE til å arbeide videre for å fremme 

samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv. 

 

Overordnet mål for Ungt Entreprenørskap: 

UEs mål er forankret i organisasjonens programplan for 2010-2014 og handlingsplan 

for 2013. Departementet legger til grunn at den skisserte målstrukturen og konkrete 

resultatmål er utgangspunkt for aktiviteten til organisasjonen. 

 

Hovedprioriteringer 2013: 

Departementet legger til grunn at tilskuddet skal føre til at UE i sin virksomhet 

prioriterer følgende også i 2013: 

 

1. Økt utbredelse: 

a) Prioriteringer 

UE har satt seg et mål om totalt 200 000 elevaktiviteter i 2014. Departementet støtter 

dette målet og oppfordrer UE til å innrette sin forvaltning av tilskuddsmidlene slik at 

UEs aktiviteter og programmer tilbys ved flere skoler/ utdanningsinstitusjoner og til 

flere elever/studenter. Innenfor videregående opplæring oppfordres UE særlig til å øke 

utbredelsen innenfor de studieforberedende programmene. 

 

Bedriftsprogrammene gir godt læringsutbytte og er virkelighetsnære læringsmetoder 

som fremmer kunnskap og forståelse for entreprenørskap. Departementet ber derfor 

UE om å arbeide for å nå ut til flere skoler og flere elever i bedriftsprogrammene. 

____________________________________________________ 
1 St.meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge 

St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru 

St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja 



  

 

 

b) Fordeling av tilskuddet fra KRD: 

Hoveddelen av midlene fra departementet skal brukes som en ekstrainnsats innenfor 

det geografiske virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene. 

 

c) Sikre kvalitet: 

I arbeidet med å øke utbredelsen er det viktig at kvaliteten i arbeidet sikres. 

UE oppfordres til å arbeide videre med å bedre kvaliteten på sine aktiviteter og 

opplæringsprogrammer. 

 

2. Forankring og samarbeid: 

UE bes å vektlegge utvidet kontakt og samarbeid med utdanningsinstitusjoner, lærere 

og lærerstudenter, offentlig virkemiddelapparat og myndigheter, lokalt næringsliv og 

kommunale veiledningsapparat samt å opprettholde sine fylkeskontor. 

 

a) Forankring hos eiere og ledere i utdanningsinstitusjoner: 

UE oppfordres til å arbeide videre for å forankre entreprenørskapsarbeidet hos 

utdanningsinstitusjonenes eiere og ledere. 

 

b) Forankring blant lærere og lærerstudenter: 

Ungt Entreprenørskap oppfordres til å bidra til å styrke lærernes engasjement og 

kompetanse  til å drive entreprenørskapsopplæring. Det må bl.a. arbeides for at flere 

lærerstudenter  får tilbud om entreprenørskap i lærerutdanningen. 

 

c) Forankring i næringslivet og blant offentlige myndigheter: 

UE oppfordres til å arbeide videre med å styrke samarbeidet mellom 

utdanningsinstitusjoner  og næringsliv, gjennom å engasjere næringslivet i aktiviteter 

og bedriftsprogrammer  i skolen. 

 

d) Privat medfinansiering: 

Departementet ber UE om å fortsette å tiltrekke seg flere private samarbeidspartnere 

for å styrke den private finansieringen, i tråd med tidligere mål om at offentlig 

finansiering ikke skal overskride 60 %. 

 

3. Innretning: 

a) Kontinuitet og progresjon. 

UE s utdanningsprogrammer bør innrettes slik at det bidrar til kontinuitet og 

progresjon gjennom hele utdanningsløpet. 

 

b) Tverrfaglighet. 

Det må etableres tverrfaglige relasjoner i entreprenørskapsopplæringen. UE oppfordres 

særlig til å bruke opplæringsprogrammene for å fremme motivasjon og engasjement 

rundt realfag. 

 

 



  

 

c) Informasjons- og lærermateriell. 

Det må løpende arbeides med å sammenfatte og koordinere informasjons- og 

lærermateriell. 

 

d) Fortsatt arbeid rettet mot unge kvinner. 

Regjeringen la i 2008 fram en handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner, 

med mål om at kvinnedelen skal være minst 40 pst. innen 2013. UE har nå en høy andel 

unge kvinner i sine programmer. Departementet ber UE fortsette det gode arbeidet 

rettet mot denne målgruppen. 

 

e) Ekstra innsats mot unge i Nord-Norge: 

Som en del av regjeringens Nordområdesatsing tildeler departementet også i 2013                

1 mill. kr til UE til forsterket satsing på entreprenørskap og nyskaping blant unge i 

Nord-Norge. Målet er å bidra til at flere unge i landsdelen skal se det som et attraktivt 

alternativ å etablere egen virksomhet, særlig innenfor reiseliv og arktisk teknologi. 

Disse kommer som et tillegg til UEs øvrige aktivitet i landsdelen. KRD vil understreke 

at tilskuddet er en ekstraordinær bevilgning, og at UE ikke kan regne med at tilskuddet 

automatisk blir videreført i 2014.  Departementet gjentar merknaden fra 2012: Midler 

fra departementet skal utløse minst like mye finansiering fra andre aktører. KRD er 

opptatt av at en vesentlig del av de utløste midlene er privat finansiering. Vi ber UE 

jobbe med å fortsette å styrke den private finansieringsandelen ytterligere. 

 

Rapportering: 

UE har ambisiøse mål for sitt arbeid. Det er samtidig nødvendig med kvalitetsmessig 

god dokumentasjon og løpende dialog for å følge opp det arbeidet som gjøres. Både 

årsrapport og halvårsrapport sendes elektronisk til: postmottak@krd.dep.no. 

 

Halvårsrapport for 2013:  Se vedlagte spesifisering av hva halvårsrapporten skal 

inneholde.  Frist: 1. september 2013. 

Årsrapport for 2013: Se vedlagte spesifisering av hva årsrapporten skal inneholde. Frist: 

15. februar 2014.  Det kreves særskilt rapportering for bevilgningen til Nord-Norge. 

 

4. Dialogmøter 

Det er ønskelig å avholde halvårlige dialogmøter mellom UE og de tilskuddsgivende 

departementene. Nærings- og handelsdepartementet vil ha hovedansvaret for innkalling 

og koordinering av dialogmøtene, som foreslås lagt til februar/mars og 

september/oktober. 

 

5. Evalueringer 

Følgeforskning av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen: 

I 2010 gav departementene NIFU og Østlandsforskning oppdraget med å 

følgeevaluere oppfølgingen av handlingsplanen og forske på bl.a. læringseffekter av 

entreprenørskap i utdanningen. Evalueringen skal gå til 2014. Departementet skal 

videre informeres om igangsettelser av og hovedresultater fra UEs 

egne evalueringer og utviklingsoppgaver samt UEs vurdering og oppfølging av dem. 



  

 

 

6. Utbetaling 

Tilskuddet vil bli utbetalt i to terminer. Første utbetaling på 6 500 000 kroner vil skje 

snarest. Utbetalingen for andre halvår vil bli vurdert og foretatt på grunnlag av 

halvårsrapporten til departementet. Tilskuddet skal disponeres i samsvar med 

forutsetningene som er lagt til grunn i Prop. 1 S (2012-2013), Stortingets 

bevilgningsvedtak av 16. desember 2012 og dette tilskuddsbrevet. Departementet og 

Riksrevisjonen kan iverksette kontroll for å forsikre om at tilskuddet benyttes etter 

forutsetningene. Dersom UE gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i 

samsvar med fastsatte betingelser, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. 

 

Synliggjøring og kommunikasjon: 

Departementet ber UE, i samarbeid med departementet, arbeide aktivt med å 

synliggjøre hvordan bruken av midlene bidrar til å nå målene i distrikts- og 

regionalpolitikken. I tillegg skal UE opprettholde gode rutiner for å varsle 

departementet om relevante saker som kan skape oppmerksomhet i media. 

Departementet forventer at UE kommer med forslag til mulige profileringer, og at 

selskapet tar kontakt med KRD for å få avklart om departementet skal være med på 

synliggjøringen av resultater og enkeltsaker. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Pål Erik Holte (e.f.) 

avdelingsdirektør 

Birgitte W. Sem  

seniorrådgiver 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Fylkeskommunene 

Kunnskapsdepartementet 

Nærings- og handelsdepartementet 

Utdanningsdirektoratet   

  

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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