
ENTREPRENØRSKAP
Samarbeid om

i 
FJELLREGIONENS SKOLER

Entreprenørskap i Fjellregionen
Med til sammen ca 20 000 innbyggere kommunene i Fjellregionen gjennom mange år vært en forgangsregion når 
det kommer til entreprenørskap. Årsakene til dette kan være mange, men regionen har en ånd av selvhjulpenhet 
som nok har vært en viktig drivkraft for entreprenørskap. For en region som denne er det derfor viktig at denne ånden,
samt motet som skal til for å starte ny virksomhet, opprettholdes gjennom muligheten for å gjøre dette allerede i 
skolen. På den måten sikres også kunnskapene om å starte for seg selv. 

Så langt har resultatene av dette vist seg å være gode i skolen. Vi kan blant annet vise til at fjorårets vinner av Ferds 
pris for beste verdiskapingspotensiale kom fra en Ungdomsbedrift tilknyttet Storsteigen vgs i Alvdal. Denne ungdoms-
bedriften fikk også en pris for beste samarbeid med næringslivet. Det siste som følge av et allerede godt klima for 
samarbeid i vår region. Dette viser at den lange satsingen på dette arbeidet bærer frukter.  

Regionen har, om man ser på antall bedrifter per innbygger, høy grad av entreprenørskap sammenlignet med lands-
gjennomsnittet. Tall fra statistisk sentralbyrå gjengitt i kommuneportalen viser at det i Fjellregionen er i snitt 18,5 
bedrifter per 100 innbyggere mot 10,92 bedrifter per100 innbyggere i landet forøvrig. 

SUM
En av de viktigste bitene for opprettholdelse av entreprenørskapsånden i regionen er den årlige Skapende Ungdomsmesse
(SUM) som har blitt arrangert av Regionrådet for Fjellregionen hvert år siden 2004. Messa alternerer mellom Tynset 
og Røros, og tiltrekker seg om lag 150 utstillere og 1500 - 2 000 besøkende. Her stiller Fjellregionens ungdoms- og 
elevbedrifter sammen med næringsliv og offentlig sektor. Kombinasjonen av ungt og etablert næringsliv, gjør messa
unik i sitt slag i Norge. 
 
I forbindelse med messa startes det i Fjellregionens kommuner om lag 100 elev/ungdomsbedrifter hvert år. I prosessen
bygges sterke bånd til det lokale næringslivet, bla gjennom mentorering.  Å delta på SUM gir ungdomsbedriftene god
trening til Fylkesmessa på Hamar og øker sjansene for Gullbillett til NM. Men viktigst av alt, det gir dem inspirasjon 
til, og tro på at det nytter å drive entreprenørskapsarbeid. Vi tør påstå at SUM syder av ung skaperkraft og gammel 
erfaring, hvilket gjør det til en stor smeltedigel hvor alt kan skje!

For å opprettholde denne satsingen er vi avhengig av hjelp fra dere i det lokale næringslivet. Årlig stiller i snitt mellom
20 og 30 bedrifter med en eller flere av sine ansatte for å vise elevene at det lar seg gjøre å starte egne bedrifter i 
regionen. Vi ønsker derfor med dette å invitere dere med på SUM 2020. Prisene for utstillere, støttespillere og hoved-
sponsorer finner dere på våre hjemmesider www.skapendeungdom.no. Ta gjerne kontakt med oss om det er noe 
dere lurer på.
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