
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 som 
regionens satsingsområde

• Næringsrådet har fattet vedtak om kommersialisering av teknologi som 
kommende satsingsområde for regionen, fremfor satsing på enkelte 
bransjer, fordi

– Vi har et godt utgangspunkt

• allerede best i Norge på kommersialisering av FoU

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

– Det er et 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) – 1 av 5 arbeidsplasser er høykompetanse 
arbeidsplasser

• Fortsetter vår vekst i teknologiselskaper når vi målsettingene i 
Strategisk næringsplan



Kommersialisering av teknologi som 
regionens satsingsområde

• 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

– Mer fokus på å gjøre FoU til butikk

– Tettere kobling mellom teknologi- og økonomimiljøene

– Få eksisterende virksomheter til å vokse med hjelp av FoU-miljøene

– Endre kultur – langsiktig jobb


