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Tilskuddsbrev for 2013 – Ungt Entreprenørskap 

Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett for 2013 den 12. 
desember 2012, og gjorde vedtak om tilskudd til Ungt Entreprenørskap  (UE) i tråd 
med budsjettforslaget i Prop. 1 S (2012-2013), og tilrådning fra Næringskomiteen i 
Innst. 8 S. (2012-2013). 

Oversikt over bevilgninger 
Følgende midler stilles til disposisjon for Ungt Entreprenørskap i 2013: 
 

      (i 1 000 kr) 
Kap. Post Beskrivelse Beløp 
900     
 73 Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres 12 400  
    
 Sum  12 400 
 
 
Formålet med tilskuddet 
Formålet med tilskuddet er å bidra til at organisasjonen viderefører og utvikler sin 
innsats med å styrke entreprenørskapsopplæringen i det norske utdanningssystemet. 
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Å legge til rette for entreprenørskap og nyetablering er avgjørende for nyskaping og 
økonomisk vekst. Det er i den sammenheng viktig å skape en kultur for 
entreprenørskap der samfunnets holdninger til entreprenører støtter opp om privat 
engasjement og den enkeltes evne til å skape ny virksomhet. Et sentralt virkemiddel for 
å skape en god entreprenørskapskultur er å satse på entreprenørskap i utdanningen. 
Gjennom utdanningsløpet tilegner den enkelte elev og student seg holdninger og 
ferdigheter som bidrar til å utvikle samfunnet videre.  
 
Regjeringens arbeid med entreprenørskap i utdanningen er forankret i tre 
stortingsmeldinger1 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 – entreprenørskaps-
opplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet. Det er et mål at Norge 
skal være ledende internasjonalt innenfor entreprenørskap i utdanningen.  
 
I handlingsplanen oppfordres Ungt Entreprenørskap til å videreutvikle og arbeide for 
økt utbredelse av eksisterende opplæringsprogrammer. Videre oppfordres Ungt 
Entreprenørskap til å arbeide videre for å fremme samarbeid mellom 
utdanningsinstitusjoner og næringsliv. 
 
Ungt Entreprenørskaps mål er forankret i organisasjonens programplan for 2010-2014 
og handlingsplan for 2013. Departementet legger til grunn at den skisserte 
målstrukturen og konkrete resultatmål danner utgangspunkt for organisasjonens 
aktiviteter.  
 
Prioriteringer for 2013 
Nærings- og handelsdepartementet legger til grunn at tilskuddet fører til at Ungt En-
treprenørskap i sin virksomhet prioriterer følgende i 2013: 
 
1. Hovedprioriteringer 

 
a) Økt utbredelse i grunnopplæringen 
Ungt Entreprenørskap har satt seg et mål om totalt 200 000 elevaktiviteter i 2014. 
Departementet støtter denne målsetningen og oppfordrer Ungt Entreprenørskap 
til å innrette sin forvaltning av tilskuddsmidlene slik at Ungt Entreprenørskaps 
aktiviteter og programmer tilbys ved flere skoler og til flere elever i grunnopplær-
ingen. Innenfor videregående opplæring oppfordres Ungt Entreprenørskap særlig 
til å øke utbredelsen innenfor de studieforberedende programmene.  

                                                 
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 
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Bedriftsprogrammene gir godt læringsutbytte og er virkelighetsnære 
læringsmetoder som fremmer kunnskap og forståelse for entreprenørskap. 
Departementet ber derfor Ungt Entreprenørskap om å arbeide videre for få flere 
elever til å delta i elev- og ungdomsbedrifter.  

 
b) Fordeling av tilskuddet fra NHD 
Ved tildelingen av departementets tilskudd til fylkesorganene bes Ungt 
Entreprenørskap å tilpasse nivået på tildelingen til elevantallet i hvert fylke. 
 
c) Sikre kvalitet 
I arbeidet med å øke utbredelsen er det viktig at kvaliteten i arbeidet sikres. Ungt 
Entreprenørskap oppfordres til å arbeide videre med å bedre kvaliteten på sine 
aktiviteter og opplæringsprogrammer. 
 

2. Forankring og samarbeid 
Departementet ber UE legge vekt på utvidet kontakt og samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner, lærere og lærerstudenter, offentlig virkemiddelapparat og 
myndigheter, lokalt næringsliv og kommunale veiledningsapparat – samt å 
opprettholde sine fylkeskontorer.  

 
a) Forankring hos eiere og ledere i utdanningsinstitusjoner  

Ungt Entreprenørskap 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 

Ungt Entreprenørskap 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 Ungt Entreprenørskap om 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 %.  
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3. Innretning 

 
a) Kontinuitet og progresjon  

Ungt Entreprenørskaps utdanningsprogrammer bør innrettes slik at de bidrar til 
kontinuitet og progresjon gjennom hele utdanningsløpet. 

 
b) Tverrfaglighet 

Det må etableres tverrfaglige relasjoner i entreprenørskapsopplæringen. Ungt 
Entreprenørskap 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) Internasjonalt samarbeid  

Det må arbeides for at elever får økt kunnskap om entreprenørskap i et 
internasjonalt perspektiv, at de får kontakt med internasjonale nettverk og større 
muligheter til å få internasjonal erfaring. 

 
e) Videreføre arbeidet rettet mot unge kvinner  

Regjeringen la i 2008 fram en handlingsplan for mer entreprenørskap blant 
kvinner. UE har høy andel unge kvinner i sine programmer, og departementet 
ber UE fortsette det gode arbeidet rettet mot denne målgruppen.   

      
f) Immaterielle rettigheter 

NHD er positive til arbeidet som UE har igangsatt for å bevisstgjøre 
studentbedrifter om immaterielle rettigheter og ber om at UE fortsetter dette 
arbeidet.(Jf. også kommende stortingsmelding om immaterielle rettigheter.) 

 
Rapportering 
Ungt Entreprenørskap 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. Vi ber om at både års- og halvårsrapport sendes elektronisk til: 
postmottak@nhd.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.  
 



Side 5 
 

Dialogmøter  
Det er ønskelig å avholde halvårlige dialogmøter mellom Ungt Entreprenørskap og de 
tilskuddsgivende departementene. Nærings- og handelsdepartementet vil ha 
hovedansvaret for innkalling og koordinering av disse dialogmøtene, som foreslås lagt 
til februar/mars og september/oktober.  
 
Utbetaling av tilskudd 
Tilskuddet vil bli utbetalt i to terminer. Første utbetaling på 6 200 000 kroner vil skje i 
løpet av januar 2013. Utbetalingen for andre halvår vil bli vurdert og foretatt på grunnlag 
av organisasjonens halvårsrapport til departementet.  
 
Tilskuddet skal disponeres i samsvar med forutsetningene som er lagt til grunn i Prop. 
1 S (2012-2013), Stortingets bevilgningsvedtak av 12. desember 2012 og dette 
tilskuddsbrevet. Nærings- og handelsdepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette 
kontroll, for å forsikre om at tilskuddet benyttes etter forutsetningene. Dersom Ungt 
Entreprenørskap gir uriktige opplysninger eller tilskudd ikke benyttes i samsvar med 
fastsatte betingelser, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bent Sunde (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Inger S. Slottet 
 seniorrådgiver 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
 
Kopi:  
Kommunal- og regionaldepartementet  
Kunnskapsdepartementet  
Utdanningsdirektoratet
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Vedlegg:  
 
FELLES KRAV TIL RAPPORTERING TIL NHD OG KRD 
 
ÅRSRAPPORT: 
Årsrapport for 2013 skal gi en oversikt over aktivitet og måloppnåelse, jf. føringer i 
tilskuddsbrevet. Frist: 15. februar 2014. 
 
Generell rapportering: 

• Revisorattestert årsregnskap,  
• Evt. justeringer/forsinkelser/avvik, jf. mål og delmål for programplanen. 

Manglende måloppnåelse skal forklares.  
 
Departementene ber om tidsserier i tallene. UEs datasystem ble lagt om i 2008. 
Tidsserier skal minst gå tilbake dit.  
 
Vi ber om at UEs rapportering følger strukturen som er skissert i tilskuddsbrevet, og at 
den er kortfattet og presis. 
 
Økt utbredelse 
Departementene ber om at Ungt Entreprenørskap rapporterer skriftlig på: 

• Antall elever involvert i Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogrammer og 
aktiviteter  

• Antall elev- og ungdomsbedrifter. Innenfor videregående opplæring er det 
ønskelig med en oversikt over fordelingen mellom yrkesfag- og 
studieforberedende programmer.  

• Antall studentbedrifter 
• Den fylkesvise fordelingen av departementenes tilskudd.  
• Antall elever involvert i bedriftsprogrammer og aktiviteter på fylkesnivå med et 

tilhørende kostnadsoverslag per elev. 
• Tiltak for å sikre kvaliteten på aktiviteter og opplæringsprogram. 
• Dekningsgrad på skoler, kommuner og elevtall per årskull på fylkesnivå (fra 

høsten 2011).  
• Resultatutviklingen i forhold til målet om totalt 200.000 elevaktiviteter i 2014. 

 
Departementene ber om at Ungt Entreprenørskap i dialogmøtet på våren redegjør for: 

• Den valgte sammensetningen av aktiviteter og bedriftsprogrammer. Dette bør 
særlig diskuteres mot Ungt Entreprenørskaps mål. 

 
Forankring og samarbeid 
Departementene ber om at Ungt Entreprenørskap rapporterer skriftlig på: 

• Antall lærere som er engasjert i organisasjonens aktiviteter. 
•  Antall lærere som deltar i opplæringsprogram og på kurs innrettet mot lærere.  
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• Arbeid innrettet mot lærerstudenter. 
• Innsatsen fra frivillige fra nærings- og arbeidsliv i ulike aktiviteter og 

programmer.  
• Den relative fordelingen mellom offentlig og privat finansiering. 

 
Departementene ber om at Ungt Entreprenørskap i dialogmøtet på våren redegjør for: 

• UEs arbeid med å forankre entreprenørskapsarbeidet hos 
utdanningsinstitusjonenes eiere og ledere. 

• UEs arbeid med å styrke lærernes engasjement og kompetanse til å drive 
entreprenørskapsopplæring, herunder arbeid for at flere lærerstudenter får tilbud 
om entreprenørskap i lærerutdanningen.  

 
Innretning 
Departementene ber om at Ungt Entreprenørskap i dialogmøtet på våren redegjør for: 

• Ulike tiltak for å styrke den internasjonale innretningen av organisasjonens 
aktiviteter og opplæringsprogram. 

• Innretning av programmer og aktiviteter, jf. å bidra til kontinuitet og progresjon 
gjennom hele utdanningsløpet. 

• Innsats for å etablere tverrfaglige relasjoner i entreprenørskapsopplæringen. 
• Innsats for å sammenfatte og koordinere informasjons- og lærermateriell.  
• Kjønnsfordeling innenfor de ulike bedriftsprogrammene, inkl. omtale av 

målrettede tiltak mot kvinner 
 
HALVÅRSRAPPORT 
Halvårsrapporten brukes a) til rapportering til stortinget i budsjettet, b) som grunnlag 
for utbetaling 2. halvår og c) for å gi departementene oppdatere aktivitetstall og omtale 
av ny aktivitet.  
Frist:1. september 2013. 
 
Departementene ber om tidsserier i tallene. UEs datasystem ble lagt om i 2008. 
Tidsserier skal minst gå tilbake dit. 
 
Vi ber også om at UEs rapportering følger strukturen som er skissert i tilskuddsbrevet, 
og at den er kortfattet og presis. 
 
Departementene ber om at Ungt Entreprenørskap rapporterer skriftlig på: 

• Budsjett og regnskapsstatus. Evt. endringer i budsjett bes oversendt i form av 
nytt budsjett og finansieringsplan. 

 
Økt utbredelse 
Departementene ber om at Ungt Entreprenørskap rapporterer skriftlig på: 

• Antall elever involvert i bedriftsprogrammer og aktiviteter (totalt og på 
fylkesnivå) 

• Antall elev-, ungdoms og studentbedrifter. 
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• Den fylkesvise fordelingen av departementenes tilskudd.  
• Resultatutviklingen i forhold til målet om å totalt 200.000 elevaktiviteter i 2014. 

 
 

Departementene ber om at Ungt Entreprenørskap i dialogmøtet på høsten redegjør for: 
• Den valgte sammensetningen av aktiviteter og bedriftsprogrammer. Dette bør 

særlig diskuteres mot Ungt Entreprenørskaps mål. 
 
Forankring og samarbeid 
Departementene ber om at Ungt Entreprenørskap rapporterer skriftlig på: 

• Antall lærere som er engasjert i organisasjonens aktiviteter 
• Innsatsen fra frivillige fra nærings- og arbeidsliv i ulike aktiviteter og 

programmer.  
• Den relative fordelingen mellom offentlig og privat finansiering. 

 
 
 
 
 
 
 
 


