
Evaluering av avtale med Ungt 
Entreprenørskap

• Skolene har fått tilbud om gratis kursing, gratis materiell, gratis deltagelse i 
Ungt Entreprenørskaps programmer, samt oppfølging fra UE

• 433 ansatte fra 53 skoler har deltatt på informasjonsmøter eller kursing via 
Ungt Entreprenørskap

• Elver som har deltatt i Ungt Entreprenørskaps aktiviteter har økt fra 3000 i 
2012 til 4000 i 2013 (endelige tall ikke kommet inn ennå)



Skolers evaluering av samarbeid med 
Ungt Entreprenørskap

• Evaluering basert på 36 svar, hovedsaklig fra rektorer

• 60% av respondentene driver med pedagogisk entreprenørskap

• Alle respondentene sier de trenger bistand til pedagogisk entreprenørskap 
i noen eller stor grad

• 87,5% av de som bruker programmene synes opplegget er bra

• 94% av de som bruker tilbudet synes det passer skolens faglige behov

• Gratis kursing og materiell har hatt stor betydning for deltakelse i 
programmene

• 65% vil videreføre samarbeidet med UE på sin skole, 35% sier kanskje 

• 44% som ikke holder på med pedagogisk entreprenørskap sier de vil bruke 
UES programmer dersom de skal i gang, 56% svarer kanskje



Kommersialisering av teknologi

• Rapport fra SINTEF skal være ferdig denne uke

• NR har fattet vedtak om at en ønsker kommersialisering av teknologi som 
kommende satsingsområde for regionen

– Vi ha et godt utgangspunkt
• allerede best i Norge på kommersialisering av FoU

• teknologibedriftene vokser raskt, og stadig flere kommer til (500 bedrifter / 10.000 
ansatte / 13 MRD omsetning)

– Stort potensial for økt utvikling av eksisterende og etablering av nye 
teknologivirksomheter i hele regionen

• KU Leuven i Belgia (380 bedrifter / 16.000 ansatte / 64 MRD omsetning)

• Det skal avholdes flere møter for å begynne forankring av satsingsområde 
og prioritering av tiltak

• Det er avgjørende at vi får FoU miljøene med på dette



Status tiltak

 Verdikjedeanalyse for olje/gass er ikke sluppet ennå

 Ca 650 selskaper identifisert i Midt-Norge, inkl 250 i Trondheimsregionen

 DN har lovt å lage sak

 Impelloanalysen av teknologibedrifter er igangsatt

 Norfakta – måling av omdømme i utvalgte bransjer – samarbeid med SNM

 olje/gass/havbruk/maritim/handel

 Arbeidsinnvandring

 Informasjonssenter - Work in Trondheim Region

 Nett- og facebooksider lanseres snart

 Kartlegging behov engelskspråklig skole



 Gründerfelleskapet DIGS er i oppstartsfase – dialog med Adolf Øiens 
kapitalfond om støtte til oppstart

 StudAvant – foreslås avviklet, alternativt bruke ressurser på 
linjeforeninger for å spre info og få inn bidrag

 Forskere ut i bedrift – gjort fremstøt på Stjørdal, flere bedrifter ønsker å 
kobles på

 ”Karriere i Trondheimsregionen” er utgitt som bilag til Natt & Dag

 Sikt 2013 – en suksess?



 Prosjekt Smartere bygging – innsatsområder er avdekket og arbeidsppgaver
fordelt

 Midtre-Gauldal har laget lokal handlingsplan koblet til SNP

 Prosjektleder SNP har sittet i styringsgruppe – politisk behandling i nov

 Prosjektleder SNP bidrar i Malvik ang lokale strategier og tiltak

 Næringsforeningen i  Trondheimsregionen utvider

 Ser ut til å få på plass operativ ressurs i Malvik likt Melhus og Skaun

 Næringsforening i Klæbu ønsker også samme modell – dialog startet

 Midtre – Gauldal ønsker å få etablert næringsforening som del av NiT



 Oppfølging av besøk på NTNU/SINTEF 3105 mot kommunene

 Rissa, Stjørdal, Malvik, Orkdal

 Visit Trondheims besøkssenter i Nordre gt – møte med NTNU og SINTEF

 Study & Stay – traineeprogram olje/gass

 Trondheimsregionen bidrar til å få opp programmet som skal stå på 
egne ben uten offentlig finansiering

 Markers Faire Trondheim – organisasjon etablert, Randi Wenche Haugen

 Arbeid med kampanje for Trondheimsregionen

 Samferdselspolitisk fundament Trondheimsregionen


