Bestillingsbrev til Regionalt forskningsfond Nordland 2020-2023
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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn for ordningen
De regionale forskningsfondene ble etablert i 2010 for å styrke den nasjonale
forskningsevnen gjennom regional forskning og innovasjon. Fondet har siden opprettelsen
vært inndelt i 7 fondsregioner, hvor fondsregion Nord-Norge har bestått av fylkeskommunene
i Nordland, Troms og Finnmark. Som en del av regionreformen er det vedtatt at én folkevalgt
region samtidig skal bli én region for regionale forskningsfond, og et eget regionalt
forskningsfond for Nordland (RFF Nordland) ble opprettet fra 1. januar 2020.
Fylkestinget i Nordland vedtok 24.02.20 (FT-sak 017/2020) at fylkesrådet skulle utarbeide et
politisk bestillingsbrev til fondsstyret for RFF Nordland. Dette bestillingsbrevet skal legges til
grunn for styrets prioriteringer i dets forvaltning av fondets midler.
Bestillingsbrevet baserer seg på føringene i følgende gjeldende fylkeskommunale strategier
og planer:




Fylkesplan for Nordland 2013-2025
Innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020
FoU-strategi for Nordland 2013-2025

I forvaltningen av fondsmidlene skal styret i tillegg basere seg på føringene i den nye
regionale planstrategien for Nordland som vedtas våren 2021. Bestillingsbrevet er gjeldende
for perioden 2020-2023.
1.2 Formålet med regionale forskningsfond
Kunnskapsdepartementets retningslinjer for regionale forskningsfond ble fra 01.01.2020
erstattet av «Forskrift om de regionale forskningsfondene» der følgende formål for fondene
fastsettes: Tilskuddsordningen skal styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til
forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats. Videre skal de
regionale forskningsfondene:
a) Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling gjennom å
i.
ii.

finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet
medvirke til at bedrifter og offentlige virksomheter øker sin kompetanse,
innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft ved å initiere forskning og
ta i bruk resultater fra FoU
stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke
koplingene til næringsliv og offentlig sektor

iii.

b) Øke FoU-innsatsen gjennom å
i.

mobilisere og kvalifisere bedrifter og offentlige virksomheter til å delta i
nasjonal og internasjonal forskning
ii. støtte FoU-prosjekter initiert av næringsliv, frivillig sektor og offentlige
virksomheter inkludert universiteter, høyskoler og andre forskningsmiljøer
c) Bidra til økt forskningskvalitet og til utvikling av gode og konkurransedyktige FoUmiljøer gjennom å
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i.
ii.
iii.

støtte langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante
forskningsmiljøer
knytte institusjonenes FoU-kompetanse til øvrige regionale FoU-aktiviteter og
se disse i sammenheng
stimulere til fler- og tverrfaglig samarbeid i forskningsprosjekter

d) Arbeide for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre
nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og forskningsaktiviteter

2. FONDSSTYRET
Fylkeskommunen utnevner fondsstyret, og vedtar et bestillingsbrev som styret skal arbeide
etter. Fondsstyret har ansvaret for at RFF Nordland arbeider for å oppfylle formålet med
ordningen og for å oppnå målene som fremgår av bestillingsbrevet.
2.1 Fondsstyrets arbeid
På grunnlag av dette bestillingsbrevet skal fondsstyret utarbeide årlige handlingsplaner og
utforme utlysningstekster for hver utlysning av forskningsmidler. Gjennom handlingsplanen
skal fondsstyret ha en aktiv styring av prosjektporteføljen, og foreta ytterligere
konkretiseringer innenfor bestillingsbrevets satsingsområder. Fondsstyret gjør også
beslutninger om tildeling av midler fra fondet. Videre har styret ansvaret for å sørge for god
kontakt og koordinering med det øvrige virkemiddelapparatet, og å sørge for at det blir
informert om fondet blant aktuelle målgrupper og at resultater fra fondets prosjekter
formidles. Styret skal rapportere årlig på fondets virksomhet til Kunnskapsdepartementet.
Fondsstyret har et særlig ansvar for å sikre at RFF Nordland bidrar til å ivareta samiske
forskningsinteresser og -behov på tvers av føringene og innsatsområdene som kommer frem
av bestillingsbrevet. I dette arbeidet skal styret ta utgangspunkt i det årlige
kunnskapsgrunnlaget for samisk forskning som utarbeides i samarbeid mellom Sametinget,
Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
Styrets øvrige ansvar og oppgaver beskrives i ytterligere detalj i vedlagte styrevedtekter for
RFF Nordland, samt forskrift om regionale forskningsfond og årlige tilskuddsbrev til RFF
Nordland fra Kunnskapsdepartementet.
2.2 Fondssekretariatets arbeid
Sekretariatet legger til rette for fondsstyrets arbeid, og ivaretar alt praktisk arbeid med
utlysninger, informasjon, søknadsbehandling og oppfølging.
2.3 Samspill med øvrige regionale virkemidler
Fondsstyret skal sikre at fondet er godt koordinert med og utfyller andre virkemidler for
forskning og utvikling, både regionale, nasjonale og internasjonale. Det er viktig at RFF
Nordland samspiller med fylkeskommunens øvrige virkemidler og at det tas ut synergier der
det er et særlig potensial for det, som for eksempel FORREGION.

3. OVERORDNEDE FØRINGER
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Styrets forvaltning av fondsmidlene skal basere seg på følgende overordnede føringer for
perioden 2020-2023:
RFF Nordland skal finansiere prosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling i regionene i fylket
i tråd med FNs bærekraftsmål, både økonomisk, sosialt og miljø-/klimamessig
Både styresmakter og markeder stiller økende krav til bedrifter og samfunnsaktører om å
drive etter bærekraftige prinsipper. FNs bærekraftsmål er førende for mye av dette arbeidet.
Det er et mål om å utvikle prosjekter som overordnet både tar hensyn til klima og miljø, og
som skaper verdier, sysselsetting og attraktive samfunn. Forskningsbasert innovasjon og
teknologiutvikling spiller en nøkkelrolle for å oppnå en mer bærekraftig ressursutnyttelse, og
å skape nye produkter og prosesser som minimerer klimaavtrykket samtidig som det gir nye
forretningsmuligheter og økonomisk vekst. Det vil være et krav om at prosjekter som
finansieres av RFF Nordland skal utvikle bærekraftige produkter og/eller tjenester eller at
prosjektet i seg selv bidrar til bærekraftige løsninger.
Store deler av næringslivet i Nordland består av verdikjeder knyttet til naturressurser. Det gir
regionen et svært godt utgangspunkt for å bidra til det grønne skiftet, på sentrale områder
som energiomlegging, bedre ressursutnyttelse og endring mot en sirkulær økonomi. Ved
hjelp av innovasjon og teknologiutvikling skal hele næringslivet og offentlig sektor bidra i
utviklingen av klima- og miljøvennlige produkter og tjenester i alle deler av arbeids- og
næringslivet. Et eksempel er innenfor bærekraft, klima og miljø, der næringslivets innsats for
å ta frem innovative, grønne løsninger er avgjørende for utvikling av et mer bærekraftig
velferdssamfunn.
RFF Nordland skal bidra til å utvikle og finansiere brukerstyrte prosjekter basert på
forskningsbehov i næringsliv og offentlig sektor i regionene i fylket
Nordland fylke har rikt med ressurser og et næringsliv som går godt, med en stabil økning i
både omsetning og eksport over de siste årene. Til tross for en voksende
innovasjonsaktivitet, så forskes det fortsatt for lite både i bedrifter og kommuner i fylket. En
økt satsing på forskningsbasert innovasjon i Nordland vil kunne styrke konkurransekraften i
næringslivet og bidra til at en større andel av videreforedlingen av fylkets naturressurser
gjøres i fylket. Det er også stort behov for nytenking og innovasjon i offentlig sektor i
kommende år for å videreutvikle det offentlige tjenestetilbudet gjennom hele Nordland.
RFF Nordland skal bidra til å utvikle fylkets evne og vilje til innovasjon med utgangspunkt i
bedriftenes og kommunenes egne strategier og utfordringer. Fondet skal finansiere
prosjekter hvor bedrifter og kommuner selv tar initiativ til prosjekter med mål om å bli mer
innovative, mer konkurransedyktige og/eller mer internasjonalt orienterte. I dette ligger det
også at det skal finnes muligheter for et mangfold av bedrifter både med hensyn til størrelse
og tidligere forskningserfaring, så lenge bedriftene er motiverte til å gjennomføre krevende
FoU-prosjekter for å realisere sine innovasjonsideer. Fondet skal både bidra til etableringen
av nytt kunnskapsbasert næringsliv og fornyelse og omstilling av det etablerte næringslivet i
fylket. I forvaltningen av fondsmidlene skal det legges hovedvekt på prosjektenes
forskningsinnhold, innovasjonsgrad og potensial for verdiskaping og samfunnsnytte for
Nordland.
Av dette bestillingsbrevets innsatsområder fremgår det hvilke næringer og strukturelle
utfordringer som skal prioriteres i inneværende styreperiode. Styret bes likevel også om å
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følge opp eventuelle nye forsknings- og kunnskapsbehov og innovasjonsmuligheter som
oppstår i Nordland i perioden og som ikke dekkes av bestillingsbrevet.
RFF Nordland skal utvikle forskningskapasiteten både i forskningsmiljøene og i næringsliv og
offentlig sektor i fylket
Virkemiddelapparatet i Nordland har over lengre tid jobbet for å mobilisere til økt FoUaktivitet i nærings- og samfunnslivet i Nordland. Satsingen har bidratt i videreutviklingen i
innovasjonssystemene for de viktigste eksportnæringene i Nordland, og fylket har særlig de
siste ti årene hatt en økning i antall forskerårsverk i næringslivet. Til tross for en positiv
utvikling øker fortsatt avstanden til regionene i landet med høy forskningsaktivitet. Det vil
derfor være viktig at forskningsfondet bidrar til å senke terskelen for å påbegynne FoUprosjekter i fylket, men også at støttemottakere bygger erfaringer med og forståelse for FoU
slik at satsingen videreføres også etter at prosjektene i forskningsfondet er gjennomført.
RFF Nordland skal både bidra til at det utvikles enda flere gode forskningsprosjekter i fylket,
og også bidra til en økning i deltakelse fra Nordlandsaktører i nasjonale og internasjonale
forskningsprogram. Styret oppfordres til å finansiere prosjekter som bygger kapasitet for bruk
av FoU og forståelse for nytteverdien av forskning i næringsliv og offentlig sektor i fylket.
Fondet skal også bidra til å videreutvikle kapasiteten i forskningsmiljøene i fylket innenfor
fagfelt som etterspørres av samfunns- og næringslivet i Nordland.

4. INNSATSOMRÅDER
Videre foreslår fylkesrådet at følgende 3 innsatsområder fremheves for fondet:
4.1 Forskning for næringsutvikling i Nordland
Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi peker på det uforløste potensialet for mer
forskningsbasert innovasjon innenfor de tre største eksportrettede næringene i Nordland;
sjømat, industri og opplevelsesbasert reiseliv. Innovasjonsstrategiens prioriteringer skal også
legges til grunn for forskningsfondets tildelinger av forskningsmidler til bedrifter i
inneværende styreperiode. RFF Nordland skal bidra til å øke forskningsbasert innovasjon i
leverandørbedrifter knyttet til de aktuelle næringene, samt utvikling av ny næringsvirksomhet
relatert til sjømat, industri og opplevelsesbasert reiseliv.
Kraftforedlende industri og tilknyttet leverandørindustri
Kraftforedlende industri har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i Nordland, og
har i likhet med den norske prosessindustrien generelt en verdensledende posisjon innenfor
bærekraftig produksjon. Per dags dato baserer industriaktørene i fylket seg i stor grad på
erfaringsbaserte innovasjonsprosesser og det er en uttalt målsetting fra fylkeskommunen om
å bidra til å styrke forskningsaktiviteten innenfor sektoren. En styrking av
innovasjonssystemet rundt de store industribedriftene vil både kunne bidra til bærekraftig
vekst i leverandørnæringen i fylket, og forankre den kraftintensive prosessindustrien sterkere
i regionen. Leverandørindustrien i Nordland består av omstillingsdyktige og robuste bedrifter,
som ofte leverer til flere ulike bransjer. Samtidig er det en utfordring at mange av bedriftene
befinner seg på et lavere nivå i leverandørhierarkiet og har lav forskningsaktivitet.
Fylkeskommunen mener at det vil være viktig å styrke innovasjonsprosessene også i
leverandørindustrien.
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Styret bes om å prioritere forskningsprosjekter som har en ambisjon om å utløse større
satsinger med et tydelig verdiskapingspotensial for Nordland, og som kan bidra til å
posisjonere industriaktørene i fylket nasjonalt og internasjonalt.
Sjømat og marine ressurser
Nordland er i dag et av landets ledende fylker innenfor sjømat og marine ressurser, og
sektoren er en bærebjelke i næringslivet i Nordland. Til tross for at fylket står for en tredjedel
av den totale norske sjømatnæringen målt i verdiskaping, viser analyser at den største
andelen av ringvirkningene fra sjømatnæringen i Nordland tilfaller områder i landet utenfor
fylket. Det er et stort potensial for mer verdiskaping i sektoren gjennom å legge til rette for at
en større andel av ringvirkningene skapes i Nordland, nærmere råstoffkildene og
primærproduksjonen. En økning av forskningsgraden i sektoren vil være en viktig
forutsetning for videreutviklingen av de ulike verdikjedene innenfor sektoren.
Nordland fylkeskommune har en overordnet ambisjon om å bidra til at mer av verdiskapingen
tilknyttet fylkets marine ressurser skal komme lokalsamfunnene til gode og at flere
arbeidsplasser etableres innenfor sektoren i fylket. Styret bes om å prioritere næringsrettet
forskning som kan bidra til at en slik utvikling av marin sektor (herunder fiskeri, fiskeforedling,
havbruk, mat- og fôrindustri) og andre marine ressurser gjennomføres på en måte som er
bærekraftig, både for Nordland og samfunnet for øvrig.
Opplevelsesbasert reiseliv
Det opplevelsesbasert reiselivet er en svært viktig næring for Nordland. Reiseliv- og
opplevelsesnæringen består av et nettverk av bransjer og aktører innen servering,
overnatting, transport, opplevelser (mat-, kultur- og naturaktiviteter), formidling og salg som
leverer til kort- og langreiste kunder. Det er opplevelsene som skaper reiselyst og som er
driverne i det moderne reiselivet. For å styrke konkurransekraften i næringen er det derfor
viktig å ha fokus på opplevelser av høy kvalitet og en bærekraftig verdiskaping.
Utfordringene knyttet til reiselivet må forstås på bakgrunn av samfunnsendringene vi ser i
dag. Reiselivsnæringen har behov for omstilling der bærekraft og samarbeid på tvers blir
sentralt fremover. Det er nødvendig å sikre en konkurransedyktig og framtidsrettet næring.
Det offentlige må ta en aktiv rolle i dette arbeidet slik man jobber med ressursforvaltning på
linje med andre næringer.
Utvikling av reiselivet skjer i et samspill mellom bedrifter, offentlige aktører, forskningsmiljø,
lokalsamfunn og kunder. Styret bes om å prioritere prosjekter som øker kvaliteten hos de
ulike aktørene, samt bedrer samspillet mellom disse. I arbeidet med reisemålsutvikling vil
også samarbeid med andre næringer som for eksempel kultur- og landbruksnæringen være
sentralt.
4.2 Forskning for samfunnsutvikling og fornyelse av offentlig sektor i Nordland
RFF Nordland skal bidra til forskning i, for, og med offentlig sektor i fylket. Fondet skal
finansiere innovasjonsprosjekter hvor offentlige virksomheter selv definerer problemstillinger
for fornyelse av offentlig sektor i Nordland. Viktige drivkrefter for å forstå utfordringene som
offentlig sektor står overfor i Norge er blant annet økt levealder og på sikt økt etterspørsel
etter helse- og omsorgstjenester, økt velstand og med det både økt etterspørsel etter
tjenester og økte forventninger til tjenestenes standard. Samtidig avsettes det i dag for lite
ressurser innenfor offentlig sektor til å utvikle, ta i bruk og spre nye og innovative løsninger.
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Det er derfor viktig at det utvikles fellesskapsløsninger hvor man gjennom samhandling
mellom offentlige virksomheter, forskningsmiljøer, innbyggere, næringsliv, sivilsamfunn og
frivillig sektor jobber for en fornyelse av offentlig sektor.
Nordland består av 41 kommuner, hvorav 25 av kommunene per dags dato har under 3000
innbyggere. Innad i fylket er det også store regionale forskjeller. Det er først og fremt de
største byene i fylket som opplever befolkningsvekst, mens fylket som helhet opplever en
nedgang i befolkningstallet. Samtidig som mange kommuner trenger flere folk, trengs det
også en mer balansert befolkningssammensetning i kommunene. I årene framover forventes
andelen eldre å øke i fylket, og framskrivinger viser at innen 2040 vil om lag en fjerdedel av
befolkningen i fylket være 67 år eller eldre. En av utfordringene ved en slik
befolkningsutvikling er at kommunenes inntekter vil bli redusert samtidig som
finansieringsbehovet og arbeidsbyrden for offentlige velferdsgoder trolig vil øke. Da
kommunenes fokus i stor grad blir på hvordan man skal klare å opprettholde og tilpasse
driften til en stadig svakere kommunal økonomi, er det gjerne lite kapasitet og kompetanse til
å engasjere seg i innovasjons- og utviklingsprosjekter. Dette skjer til tross for at
innovasjonsprosesser vil være en viktig innsatsfaktor for å kunne løse de kommunale
oppgavene og utvikle gode og attraktive lokalsamfunn. Et attraktivt lokalsamfunn omfatter
både fysiske, sosiale, kulturelle, økonomiske og andre ressursmessige faktorer. Gjennom
utviklingen av nye samarbeidsformer og god samhandling kan arbeidet med
lokalsamfunnsutvikling gi gode løsninger for både innbyggere, næringsliv og miljø.
KS sin arbeidsgivermonitor viser at 45 prosent av kommunene i Nordland mener at evnene til
innovasjon og nyskaping er meget eller ganske utfordrende. 70 prosent av kommunene i
Nordland rapporterer at de ikke har vedtatt en lokal innovasjonsstrategi. Ni av ti kommuner i
Nordland svarer at det er mest aktuelt å dekke kompetansebehovet ved å heve
kompetansen til dagens ansatte. Den mest brukte arbeidsmetoden til kommunene i Nordland
for å øke innovasjonskapasiteten er gjennom å samarbeide med eller å hente ideer og
løsninger fra eksterne aktører. Det er derfor naturlig at de større kommunene, de store
statlige virksomhetene i fylket som har sterkere fagmiljøer og mer ressurser å spille på, og
fylkeskommunen selv som regional utviklingsaktør går i front og tar initiativ til innovasjons- og
utviklingsprosjekter med en bred involvering fra offentlige aktører i Nordland. De mindre
kommunene i Nordland vil trolig ha stort behov for slike samarbeid både for å kunne delta i
større innovasjonsprosjekter, og for å selv kunne innføre innovasjoner som er utviklet i andre
kommuner. Små distriktskommuner vil ikke uten videre kunne realisere gevinsten av
innovative løsninger som er utviklet i større kommuner uten at disse først skaleres og
tilpasses til kommunenes forutsetninger og muligheter.
For å utvikle den langsiktige satsingen på innovasjons- og utviklingsarbeid i offentlig sektor
skal RFF Nordland bidra til å sikre gode samarbeid og nettverk mellom kommunene i fylket,
slik at det over tid bygges tillit og gode samarbeidsrelasjoner mellom store og små
kommuner, relevante forskningsmiljø og andre offentlige og private virksomheter i Nordland.
Da prosjektene som finansieres gjennom fondet skal ha en størst mulig effekt og nytteverdi
for offentlig sektor i Nordland som helhet, skal prosjektene ha en ambisjon om at realiserte
innovasjoner skal formidles og spres til andre offentlige aktører som kan ha nytte av
resultatene gjennom nettverk og prosjektfinansierte arenaer. For å sikre omstilling og
fornyelse på bred basis, er spredning og iverksetting av innovasjoner like viktig som
utviklingen av de innovative løsningene. RFF Nordland skal bidra til å spre vellykkede
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innovasjoner til flest mulig offentlige aktører i Nordland, også fordi det er lite effektivt at
mange kommuner skal utvikle tilnærmet like løsninger hver for seg.
For å møte behovet for fornyelse og innovasjon i offentlig sektor i Nordland, må det
mobiliseres til mer forskning i og for sektoren. RFF Nordland ønsker samarbeidsprosjekter
hvor den offentlige virksomheten er problemeier og hvor forskningsinnsatsen og
innovasjonsresultatene skal komme sluttbrukeren til nytte og gi en merverdi for
Nordlandssamfunnet. Prosjektene skal være rettet mot fornying, effektivisering og
kvalitetsforbedringer i offentlige virksomheter. I nasjonale forskningsprogram hvor kravene til
kompetanse, modenhet og innovasjonsgrad er høye, er offentlig sektor i Nordland per dags
dato svakt representert. En mobilisering av sektoren må derfor ta hensyn til aktørenes
forutsetninger og utgangspunkt for å delta i innovasjons- og utviklingsarbeid, slik at aktørene
får mulighet til å komme i gang på det nivået de befinner seg på. Det regionale
forskningsfondet må derfor sikre at det finnes tilgjengelige virkemidler for de ulike fasene av
prosjektutvikling. I dette mobiliseringsarbeidet vil regionale aktører som kjenner nettverkene,
møteplassene og samarbeidsarenaene mellom kommunene spille en viktig rolle.
Forventningen til prosjektenes innovasjonsgrad må ta høyde for søkernes forutsetninger for
forsknings- og utviklingsarbeid og for hvilken fase de aktuelle prosjektinitiativene befinner
seg i. Innovasjonsprosesser kjennetegnes gjerne av at løsningen er ukjent, at det er behov
for å finne en ny løsning, og at svaret på utfordringen ikke kommer ved å gjøre mer av det
man har gjort til nå. Det viktigste for offentlig sektor er å forbedre tjenestetilbudet for
lokalsamfunnet, det er ikke å trekke et skarpt skille mellom fornyelse av eksisterende praksis
gjennom utviklingsarbeid og fornyelse som skjer ved innovasjon eller brudd fra denne
praksisen. Blant viktige innsatsområder for innovasjon i offentlig sektor er både digitalisering
og kommunale kjerneområder som omsorg, helse og skole, samt by- og stedsattraktivitet.
4.3 Utvikling av økosystemet for forskning og innovasjon i Nordland
Det er et stort potensial for økt forskningsdrevet innovasjon i Nordland. En del av
bakgrunnen for at forskningsgraden i næringsliv og offentlig sektor i Nordland ikke har vært
høyere er mangel på tradisjoner og etablerte relasjoner for samarbeid med forskningsmiljøer.
For å skape en vekst i forskningsaktiviteter både i næringsliv, offentlig sektor og i FoUmiljøene må man utløse et tettere samarbeid mellom forskningsmiljøene og nærings- og
samfunnslivet i fylket.
De regionale forskningsmiljøene kan mobilisere aktører til prosjektdeltakelse, de
gjennomfører regionalt relevant forskning og bidrar ikke minst med faglige nettverk til andre
viktige fagmiljø utenfor fylket. En viktig forutsetning for å øke samspillet mellom aktørene er
at forskningsmiljøene i fylket har ressurser og kapasitet til å drive oppsøkende virksomhet
overfor næringsliv og offentlig sektor. All statistikk på området viser at regionene med de
største og eldste universitetene ligger betydelig foran de øvrige regionene i landet når det
kommer til forskningsaktivitet og forskningsfinansiering. I overkant av 80 % av de samlede
bevilgningene fra Forskningsrådet har i de senere år gått til de fire «største»
universitetsfylkene. De store forskjellene i forskningsmiljøenes rammebevilgninger for
forskningsaktivitet og forskerutdanning bidrar til at det skapes ulike forutsetninger for å
samarbeide med næringslivet og til å levere på kunnskapsbehovene til næringslivet i
regionene. I tillegg er størrelse, tradisjoner og robusthet i fagmiljøene viktige forutsetninger
for å vinne fram i konkurransen om nasjonale og internasjonale virkemidler. Da
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forskningsmidler og ressurser til infrastruktur for forskning og testfasiliteter generelt fordeles
gjennom konkurransearenaer skapes det en selvforsterkende utvikling hvor de regionale
skjevhetene innenfor FoU videreføres og forsterkes.
RFF Nordland skal bidra til å videreutvikle forskningsmiljøene som kunnskapsleverandører
for næringsliv og offentlig sektor i fylket. Gjennom å stimulere til økt samarbeid mellom
aktørene skal forskningsmiljøene gis muligheten til å videreutvikle sin forskningskompetanse
innenfor fagområder som etterspørres av nærings- og samfunnsliv i regionen. RFF Nordland
skal også legge til rette for økt samarbeid mellom forskningsmiljøene i fylket, både mellom
universitets- og instituttsektoren, og mellom de ulike aktørene innad i disse sektorene.
Samarbeidet skal sikre at forskningskompetansen som utvikles ved i de ulike
forskningsmiljøene er gjensidig utfyllende, og at annen nødvendig forskningskompetanse
som ikke finnes i fylket gjøres tilgjengelig for nærings- og samfunnslivet i Nordland gjennom
forskningsmiljøenes samlede nasjonale og internasjonale nettverk.
RFF Nordland skal i tillegg støtte opp under satsinger ved forskningsmiljøene på andre
viktige områder for regional utvikling i Nordland, og bidra til utviklingen av ny kunnskap og
forskningskompetanse som Nordlandssamfunnet trenger for å møte viktige utfordringer i
årene fremover.
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