Bestillingsbrev til fondsstyret for Oslofjordfondet 2016-2019
Stortinget besluttet i 2009, som del av regionreformen, å opprette regionale forskningsfond med
første gangs utlysning av forskningsmidler i 2010. Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold
utgjør én fondsregion (Oslofjordfondet). Fondsregionen organiseres med et faglig uavhengig
fondsstyre. Fondsstyrets hovedoppgave er å forvalte fondsmidlene i samsvar med deltakerfylkenes vedtatte strategier, planer og satsinger. Som oppdragsgiver utformer deltakerfylke ne
et felles bestillingsbrev. Bestillingsbrevet fastsetter omforente prioriteringer, og gir fondsstyrets
arbeid retning. Bestillingsbrevet skal, i likhet med fondsstyrets funksjonsperiode, følge
fylkestingenes valgperioder. Dette bestillingsbrevet gjelder dermed for perioden 2016-2019.
Bestillingsbrevet er utformet på grunnlag av de fire fylkenes vedtatte regionale planer og FoUstrategier samt de erfaringer som er gjort siden fondet ble opprettet.
1. Formål
I retningslinjene for regionale forskningsfond heter det at målene for fondet er å:
 «Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling.
o Finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet innenfor regionenes prioriterte
innsatsområder.
o Medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin innovasjonse vne,
verdiskaping og konkurransekraft ved å initiere og ta i bruk resultater fra FoU.
o Stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke koblinge ne
til næringsliv og offentlig sektor i egen region.
 Mobilisere til økt FoU-innsats i regionene.
o Bidra til at bedrifter og offentlige virksomheter hever sin kompetanse og
innovasjonsevne ved å engasjere seg i FoU-arbeid.
o Styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov.
 Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoUmiljøer i regionene.
o Bidra til langsiktig, grunnleggende kompetanseutvikling i FoU-institusjo ner
regionalt innenfor regionenes prioriterte satsingsområder.
o Knytte institusjonenes FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale FoUaktiviteter.
 Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til
nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter.
 Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre
nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter» (KD 2009a:4).
Oppsummert skal de regionale forskingsfondene: «styrke forskningsevnen gjennom regional
forskning og innovasjon» (KD 2009a:4).
De fire fylkestingene har til sammen en rekke vedtak som kan legge føringer for fondets
innretning og fondsstyrets langsiktige prioriteringer, både i form av særskilte FoU-strategier,
sektorplaner og regionale planer (en oppsummering av relevante, fylkesvise strategier og planer
er gitt i vedlegg). Gjennom et felles bestillingsbrevet fastsettes omforente prioriteringer for
Oslofjordfondet den neste fylkestingsperioden.
I rapporten «Utredning om videre utforming av regionale forskningsfond» står følgende:
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«Hensikten med det felles bestillingsbrevet er at fylkeskommunene som felles
oppdragsgiver for fondet gir styrets arbeid retning, basert på en omforent forståelse av
hverandres FoU-strategier. Bestillingsbrevet utdyper momenter i de fylkeskommuna le
strategidokumentene uten å endre deres strategiske fokus eller særtrekk. Bestillingsbre vet
kan bidra til å jevne ut politikk i forkant og motvirke kamp i styret for «egne» søknader.
Det er imidlertid viktig at bestillingsbrevene ikke blir for detaljerte slik at styret fratas sin
strategiske rolle. Bestillingsbrevet skal danne hovedretningen for de årlige prioriteringe ne
av fondet og gir dermed en mulighet til å justere kursen uten å gå veien om nye
strategidokumenter» (KD 2009b:16).
Det er videre viktig å understreke at: «styringssignalene som gis må settes i sammenheng med
annen virkemiddelbruk som forvaltes gjennom andre deler av det offentlige
virkemiddelapparatet» (KD 2009b:16).
Bestillingsbrevet skal sammen med retningslinjene og samarbeidsavtalen ligge til grunn for
utarbeidelse av fondsstyrets handlingsplan. Handlingsplanen er flerårig og vil, som
bestillingsbrev og oppnevningsperiode, følge valgperiodene. Planen skal rulleres årlig.
2. Felles prioriteringsgrunnlag og hovedretning for Oslofjordfondet
2.1 Felles visjon
Oslofjordfondet har som hovedvisjon at FoU-arbeid skal styrke kunnskapsutvikling,
verdiskaping og mulighetene for en bærekraftig utvikling av hele regionen. Forskning,
kunnskapsutvikling og innovasjon er sentrale elementer i en helhetlig, regional
utviklingspolitikk.
Oslofjordfondet skal utgjøre et finansielt og strategisk supplement til det øvrige
virkemiddelapparat. Det er styrets ansvar å avgrense fondets rolle og praksis i forhold til det
øvrige virkemiddelapparatet. Fondet skal ha fokus på forskning, og stimulere til et tettere
samarbeid mellom FoU-institusjoner, og mellom forskningsmiljøene og næringsliv og offentlig
sektor i regionen. Videre skal Oslofjordfondet bidra til systematisk kunnskapsoppbygging og
erfaringsformidling for å sikre at forskningsresultater og ny kunnskap tas i bruk i
bedriftsutvikling, næringsutvikling og annet regionalt utviklingsarbeid.
2.2 Felles mål
For å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling skal fondet:
 Finansiere forskningsprosjekter av høy kvalitet innenfor regionens
prioriterte innsatsområder:
 Klima, miljø og energi – herunder fornybar energi, energieffektivite t,
mat, landbruk, biologisk basert produksjon, natur- og ressursforvaltning.
 Helse og omsorg – herunder folkehelse, forebyggende arbeid, tjenesteutvikling og teknologi.
 Velferd, utdanning og oppvekst – herunder integrering, inkluder ing,
idrett, frivillighet.
 Teknologi – herunder miljøteknologi, mikro- og nanoteknolo gi,
systemutvikling, vannkvalitet, digitalisering, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi.
 By-, steds- og regionutvikling – herunder attraksjonskraft, kultur,
kulturarv, opplevelser, reiseliv, infrastruktur, nærings- og tjenesteutvikling.
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Styret vurderer selv tematisk spissing i de enkelte utlysninger.


Stimulere til at næringsliv og offentlige virksomheter initierer forskning og tar i bruk
resultater fra FoU for å styrke sin verdiskaping, konkurransekraft, kompetanse,
innovasjons- og omstillingsevne.

For å mobilisere til økt FoU-innsats i fondsregionen skal Oslofjordfondet:
 Gjennomføre aktiviteter som øker bedrifters og offentlige virksomheters bevissthet
om, og evne til å identifisere, behov for forskning og forskningsbasert kunnskap.
 Gjennomføre aktiviteter som øker bedrifters og offentlige virksomheters evne til å
samarbeide om, og ta i bruk forskning.
 Styrke dialogen om forskningens relevans for regionale behov.

For å bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene skal
forskningsfondet:
 Bidra til kompetanseutvikling i FoU-institusjoner regionalt innenfor regionenes
prioriterte satsingsområder.
 Knytte enkeltinstitusjoners FoU-kompetanse tettere til øvrige regionale, nasjonale
og internasjonale FoU-miljøer.
 Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i lys av nasjonal og
internasjonal kunnskap og praksis.
Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionen og deres relasjoner til andre
nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter.
2.3 Deltakerfylkenes tilrådinger
Deltakerfylkenes fylkesting ønsker å gi fondsstyret noen tilrådinger om videre innretning av
virksomheten i Oslofjordfondet:






Styret bør sikre god kvalitet på søknadene og et godt søknadstilfang.
Styret bør vurdere å spisse hovedprosjektutlysingene ved å begrense antall
søknadstyper og/eller satsingsområder i den enkelte utlysning.
Ved utlysning av hovedprosjekter bør søknadstypene Regionale bedriftsprosjekter
og Regionale offentlige prosjekter prioriteres med forskningsmiljøer som partner.
Utlysning av kvalifiseringsstøtte bør gjøres bredt for alle søkergrupper og prioriterte
innsatsområder.
Styret bør vektlegge prosjekter som er basert på, eller fremmer FoU-samarbeid
innad i regionen eller med andre fondsregioner.

Kilder
Kunnskapsdepartementet (KD) 2009a: Retningslinjer for regionale forskningsfond. Fastsatt
av Kunnskapsdepartementet 23.10.2009 revidert 07.04.2013.
Kunnskapsdepartementet (KD) 2009b: Utredning om videre utforming av regionale
forskningsfond. Avgitt til Kunnskapsdepartementet 02.06.09..
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Vedlegg: Deltakerfylkenes FoU-strategier og annet relevant planverk
Buskerud
Oversikt over aktuelle dokumenter
• FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 (2009)
• Regional delplan for reiselivet i Buskerud 2010-2016 (2010)
• Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 (2014)
Kort om prosess ved utarbeidelse av dokumentene
Prosessen for utarbeidelse av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud (2009) var organisert
med bred deltakelse fra både privat og offentlig sektor og akademia i styringsgruppe og
prosjektgruppe. Det ble videre gjennomført en regional foresightprosess der et betydelig antall
personer fra næringsliv, FoU- og innovasjonsmiljøer, høgskole og offentlige organer deltok.
Strategien ble endelig vedtatt i Fylkestinget 21. oktober 2009. Den skal etter planen rulleres
vinteren 2015-16. Også de to øvrige nevnte planprosessene har vært brede medvirknings- og
forankringsprosesser med mange involverte aktører.
Satsingsområder i FoU-strategi og andre førende dokumenter
FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud
Gjennom en regional foresightprosess og bred dialog ble det i strategiarbeidet identifise rt
satsingsområder som peker seg ut for spesiell, strategisk oppfølging gjennom FoU- og
innovasjonsstrategien. Felles for disse er at Buskerud kan sies å ha regionale konkurranse fortrinn knyttet til de aktuelle områdene:
1. Reiseliv og opplevelsesnæringer: Buskerud er et stort reiselivsfylke og særlig
Hallingdalsregionen ligger i spiss nasjonalt. Det ligger et betydelig potensial for økt
verdiskaping i videreutvikling av reiselivsprodukter, bl.a. gjennom kopling mello m
”tradisjonelt” reiseliv og ulike typer konsepter, opplevelser og kultur.
2. Helse og omsorg: På dette feltet finnes det betydelige FoU-aktører i regionen, innenfor
både offentlig og privat sektor (bl.a. medisinsk forskning). Dette gjelder bl.a. det
tidligere Arena-prosjektet Helseinnovasjon og oppfølgeren til dette, Vestre Viken
Helseforetak, Modum Bad og det nye Vitensenteret for helse og teknologi.
3. Miljø/energi: I Buskerud finnes det ledende miljøer som er engasjert i utvikling og
anvendelse av fornybar energi fra biogass/biomasse, geotermisk energi og avfalls bearbeiding m.m.
4. Systems engineering (SE): SE innebærer tverrfaglig og integrert tilnærming for
helhetlige prosesser, tradisjonelt med et ingeniørfaglig utgangspunkt. Buskerud har i
nasjonal sammenheng en spesiell og unik kompetanse innen dette feltet, med
kongsbergmiljøet/NCE samt studie- og forskerutdanningstilbud ved HBV innen SE.
FoU-relaterte satsinger i Regional delplan for reiselivet i Buskerud
• VRI Hemsedal
• Produkt- og konseptutvikling
• Kompetanse, inkl. bl.a. "Reiselivsmonitor"-prosjektet, Arena-prosjekt, utredninge r/
analyser, kopling reiselivsbedrifter – kunnskapsmiljø m.m.
Satsingsområder for FoU i Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling
• Styrke forsknings- og innovasjonskapasiteten
• Styrke kunnskapsleverandører som forsknings- og innovasjonspartnere
• Styrke nye muligheter for bærekraftig utnyttelse av naturressurser
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Utvikle offentlig sektor som drivkraft for forskning og innovasjon
tema i planen, i tillegg til FoU og innovasjon, er:
Vertskapsattraktivitet
Kompetanse
Klynger og nettverk
Entreprenørskap
Samferdsel

Telemark
Oversikt over relevante/aktuelle dokumenter
• FoU-strategi for Telemark 2013-2016 – vedtatt i fylkestinget 11/12-2012
• Regional plan for nyskaping og næringsutvikling – vedtatt i fylkestinget 15/6-2011
• Regional plan for oppvekst og kompetanse – vedtatt i fylkestinget 24/6-2015
• Strategi for kultur og kulturarv 2014-2018 – vedtatt i fylkestinget 25/2-2014
• Landbruks- og matmelding for Telemark 2013 – vedtatt i fylkestinget 10/12-2013
• Regional plan for Hardangervidda 2011-2025 – vedtatt i Telemark fylkesting 07/122011
• Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei – Heiplanen –
vedtatt i Telemark fylkesting 24/4-2012
• Strategiplan 2013-2016 Regiongeologen – vedtatt i Telemark fylkesting 23/12-2015
• Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-16 – vedtatt i fylkestinget 10/12-2013
• Strategiplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 (rullering pågår)
• Regional plan for samordna areal og transport for Telemark 2015-2025 – vedtatt i
fylkestinget 10/12-2014
• For fullstendig oversikt se www.telemark.no
Kort om prosess ved utarbeidelse av plandokumentene
Telemark utarbeidet sin første regionale planstrategi, Bærekraftige Telemark, allerede i 2009.
Planer og strategier utarbeides som følge av prioriteringer i den regionale planstrategie n.
Regionale planer utarbeides i tråd med krav til medvirkning, jf plan- og bygningslo ve ns
bestemmelser. Strategier og meldinger er ikke underlagt samme krav til medvirkning, men i
utarbeiding av samtlige strategier har relevante interesser deltatt i utforming av dokumentene.
Satsingsområder i fylkets FoU-strategi og andre førende dokumenter
FoU-strategi for Telemark (2013-2016) – utdrag:
Forskning skal gi ny kunnskap og styrke bærekraftig utvikling i Telemark. I det helhetlige
perspektivet med en bærekraftig utvikling står kunnskap sentralt uavhengig av utfordringste ma.
Det innebærer at vi må etterspørre behovet for kunnskap i alle sammenhenger, og vi må
verdsette kunnskapstørst, skapertrang og nysgjerrighet. Vi må fokusere på ny kunnskap på tvers
av alle de tre bærekraftsdimensjonene:
• Telemark trenger ny kunnskap om klimavennlig og effektiv ressursforvaltning.
• Telemark trenger ny kunnskap om produkt- og prosessløsninger som gir økt
verdiskaping.
• Telemark trenger ny kunnskap om innovativ og entreprenøriell samfunnsutvikling.
Regional plan for nyskaping og næringsutvikling
Planen omhandler følgende innsatsområder:
• Regional kunnskapskultur
• Innovasjonsmiljøer og samspillarenaer
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• Attraksjonskraft
• Næringsvennlig offentlig sektor
• Miljøteknologi og fornybar energi
Innsatsområdet Innovasjonsmiljøer og samspillsarenaer tematiserer forskning og innovasjo n
særskilt, og målet er at bedrifts- og forskningsbasert innovasjon skal lede til fornyelse og økt
verdiskaping i Telemark. Oslofjordfondet, VRI og Høgskolen i Telemark omtales spesielt som
virkemidler og aktører i arbeidet.
Regional plan for oppvekst og kompetanse
Planen identifiserer fire satsingsområder:
• Tidlig innsats
• Folkehelse
• Overganger
• Utdanning til framtidens arbeidsmarked
Satsingsområdet Overganger tematiserer kunnskapsbehov spesifikt og legger til rette for
forskningsprosjekt i samarbeid med relevante kunnskapsmiljøer.
Strategi for kultur og kulturarv 2014-2018
Strategien omtaler følgende områder:
• Verdensarv i Telemark – Rjukan og Notodden industriarv
• Regionalparken Telemarkskanalen
• Kultur
• Kulturarv
• Telemarksbiblioteket
Både områdene Verdensarv i Telemark – Rjukan og Notodden industriarv, Kultur og Kulturarv
omtaler forskning spesifikt både med henblikk på kunnskapsoppbygging, forvaltning og
næringsutvikling. Kunnskapsdimensjonen på kulturfeltet omtales også.
Øvrige planer og strategier
• Landbruks- og matmelding for Telemark 2013 Meldingen tar for seg status og
utviklingstrekk for husdyrproduksjon, planteproduksjon og bygdenæringer. I tille gg
identifiserer meldingen tiltak for økt rekruttering og verdiskaping i landbruket. Grønn
tankesmie skal identifisere landbrukets behov for forskning.
• Regional plan for Hardangervidda 2011-2025 og Regional plan for Setesdal Vesthei,
Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei – Heiplanen omtaler kunnskapsbehov knyttet til
forvaltning av områdene.
• Strategiplan 2013 Regiongeologen omtaler kunnskapsutfordringer knyttet til funn,
forvaltning og utnyttelse av geologiske ressurser.
• Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-16 omtaler forebygge nde
kunnskapsutfordringer knyttet til frivillighet, folkehelse, integrering og samordning.
• Strategiplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 omtaler kunnskapsutfordringer knyttet
til tilrettelegging av idrett og friluftsliv.
• Regional plan for samordna areal og transport for Telemark 2015-2025 omtaler
kunnskapsutfordringer knyttet til piloter av ulike tiltak.
Vestfold
Oversikt over relevante/aktuelle dokumenter
• Strategi for forskning og utvikling og innovasjon (2009 -)
• Regional plan for verdiskaping og Innovasjon (2015-2019)
• Regional plan for klima og energi (2015-2020) (planlagt vedtatt september 2015).
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Regional plan folkehelse 2011-2014 (forlenget til 2015)
Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold (2015 – 2018)
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (2014-2040)
Regional plan for vannforvaltning (planlagt vedtatt 2015-2016)
Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (2012-2015)
Strategiplan 2013-2016 Regiongeologen BTV (2013-2016)
Regional planstrategi (2012-2016).

Kort om prosess ved utarbeidelse av plandokumentene
Vestfold fylkeskommunes ledergruppe har spilt inn mulige forskningstemaer som er forankret
i vedtak i strategier og planer. Det tas utgangspunkt i innsatsområdene fra bestillingsbr e vet
2013-2015. Vestfolds FOU-strategi var referansegrunnlaget for gjeldende bestillingsbre v.
Denne er fra 2015 i hovedsak erstattet av Regional plan for verdiskaping og innovasjon.
Satsingsområder i fylkets FoU-strategi og andre førende dokumenter
Strategi for forskning og utvikling og innovasjon (2009 -)
• Mikro-/nanoteknologi
• Vannrensing
• Maritim engineering
Øvrige satsingsområder som skulle rulleres inn over tid var:
Folkehelse, Mat, Opplevelsesnæringer, Utdanning, Kultur, Endringskompetanse
Regional plan for verdiskaping og innovasjon 2015-2019
• Mikro, nanoteknologi og elektronikk
• Vannrensingsteknologi
• Maritim teknologi
• Beredskap og sikkerhet
• Velferdsteknologi
• Miljøteknologi/bioøkonomi
• Handel og logistikk
• Reiseliv
• Grønn Forskning, grønn vekst, mat
• Teknologioverføring
Regional plan for klima og energi 2016-2020 (planlagt vedtatt sept. 2015.)
• Fornybar energi, bio-energi
• Klimatilpasning
• Grønn verdiskaping
Regional plan folkehelse 2011-2014 (forlenget til 2015)
• Folkehelse
Det vil bli stadig viktigere å jobbe FOU- basert, som vil kunne fanges opp i rullering av
planen.
Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015 - 2018
• Kultur, idrett og friluftsliv (KIF)
• Kulturarv.
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
• Samfunnsplanlegging
• Samferdsel
• Fortetting
• By- og stedsutvikling
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Regional plan for vannforvaltning
• Vannforvaltning – i både salt- og ferskvann,
• Vann som ressurs
Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012-2015
• Miljøteknologi/bioøkonomi
• Grønn Forskning, grønn vekst, mat
• Teknologioverføring
• Ressursforvaltning
Strategiplan 2013-2016 Regiongeologen BTV
• Geologiske ressurser
Regional planstrategi 2012-2016
• Gode og effektive planprosesser
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

Østfold
Oversikt over relevante/aktuelle dokumenter
• FoU- og innovasjonsstrategi for Østfold 2010-2013
• Strategi for Østfold fylkeskommunes arbeid med næringsutvikling 2011-2014
• Regional planstrategi 2015-2016 (underveis- vedtak FT 2014/6790)
• Regionale planer som er forankret i regional planstrategi 2016-2019
o FoU-strategi fra 2010-2013/ Oslofjordfondets bestillingsbrev 2013-2015
o Regional planstrategi/Underveis-vedtak FT 2014/6790
o Energi- og klimaplan samt handlingsprogram for klima og energi 2014-2017
o Regionalplan kultur 2010-2013
o Næringsriket Østfold (under utvikling)
o Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015
• Smart Spesialisering Østfold (SSØ) (under oppstart): vil identifisere Østfolds potensial
for å skape:
o Smart vekst: basert på kunnskap og innovasjon
o Bærekraftig vekst: mer ressurseffektiv, grønnere og konkurransekraftig
o Inkluderende vekst: høy sysselsettingsgrad gjennom økonomisk, sosial og
territorial samhandling
Kort om prosess ved utarbeidelse av plandokumentene
Analysen Et kunnskapsbasert Østfold bekreftet i 2013 at FoU-strategiens innsatsområder fra
2010-2013 fremdeles var relevante, og FoU-strategien samt bestillingsbrevets prioriteringer har
siden blitt anvendt som strategiske verktøy. I 2015 ble det besluttet at FoU-strategien ikke skal
rulleres som særskilt strategi, og FoU ble en grunnpilar i alle regionale planverktøy som hadde
behov for forskningsbasert kunnskap. De fleste planverktøy omtaler FoU og innovasjon i
overordnede og generelle vendinger som må oversettes til innsatsområder og tilrådninger for å
kunne være førende i bestillingsbrevet. Dette har blitt gjennomført i utarbeidelsesprosessen.
Regional planstrategi handler om å gjennomføre en prosess som ender med å prioritere de
viktigste utfordringene i fylket, samt å identifisere planverktøy som er nødvendig for å møte
disse utfordringene. I første fase våren 2015 har utfordringene blitt kartlagt. Fylkestinget
behandlet status for arbeidet og prioritert de viktigste utfordringene for Østfold i underveis vedtaket fra juni 2015. Dette vedtaket er lagt til grunn for bestillingsbrevet.
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I juni 2015 vedtok Fylkesutvalget å legge Smart Spesialisering til grunn for utarbeidelse av
FoU- og innovasjonsstrategi for Østfold, og at Østfold fylkeskommune vil delta i nasjonale og
regionale samarbeidsinitiativ. I rammen av Østlandssamarbeidet vurderer man for tiden om det
finnes felles satsingsområder i de samarbeidende fylkene. I så fall vil man bidra til å lage en
felles smart spesialiseringsstrategi for å styrke disse fellesområdene i felleskap.
Bestillingsbrevet og andre relevante regionale planer vil spilles inn til dette arbeidet.
Satsingsområder i fylkets FoU-strategi og andre førende dokumenter
Prioriterte utfordringer i underveisvedtaket for Regional planstrategi 2015-2016:
1. Øke antall arbeidsplasser mer enn befolkningsveksten
a. Tilrettelegge for fortsatt sterk befolkningsutvikling
b. Ta hensyn til en variert nærings-, areal- og befolkningsstruktur
2. Samordne innsatsen for utviklingen av fremtidens kompetanse
a. Helhetlig skoleløp, fullføring
b. Høyere utdanning
c. Høgskole og FoU som støtter regionalt næringsliv
d. Næringsliv som legger til rette for mer forskning og innovasjon.
Identifiserte suksessfaktorer i underveisvedtaket:
• Samhandling og samarbeid
• Infrastruktur både innad i fylket, til Oslo, Akershus, Gøteborg og Vestfold
• Integrering og inkludering: utnytte mangfoldighet og mennesker med nedsatt
funksjonsevne
• Klima og miljø fokus i arealplanleggingen, energisektor og matvareproduksjon
• Helhetlig by- og tettstedsplanlegging
Innspill fra seksjoner som har eierskap til regionale planverktøy a-f:
• Forskning knyttet til bio-økonomi: skift fra olje til fornybar, biogass/foredling o.l.
• Forskning knyttet til smart og bærekraft (uansett innsatsområde)
• Forskning knyttet til kultur ifm helse/folkehelse, attraksjonskraft, formidlingsevne o.l.
• Forskning knyttet til mat (helse/folkehelse, produksjon, matavfall som råvare o.l.)
• Forskning knyttet til endring i befolkningsstrukturen (Integrering, involvering – utnytte
flerkulturelle verdier og effekter/overrislinger o.l.)
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