
Styringsdokument til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Vestfold og 
Telemark 2020-2023 
 
Storinget besluttet i 2009, som del av regionreformen, å opprette regionale forskningsfond med første 
gangs utlysning av forskningsmidler i 2010. Vestfold og Telemark fylke har fondet Regionalt 
forskningsfond Vestfold og Telemark (RFF Vestfold og Telemark). Fondet organiseres med et faglig 
uavhengig fondsstyre. Fondsstyrets hovedoppgave er å forvalte fondsmidlene i samsvar med forskrift og 
fylkeskommunens vedtatte strategier, planer og satsinger. Fylkeskommunen gir som oppdragsgiver  
styret  styringsdokumentet for å fastsetteprioriteringer og gi fondsstyrets arbeid retning. 
Styringsdokumentet skal, i likhet med fondsstyrets funksjonsperiode, følge fylkestingenes valgperioder. 
Styringsdokumentet gjelder dermed for perioden 2020-2023. 
 
1. Formål 
Iht. forskrift om de regionale forskningsfondene fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 
2019 skal tilskuddsordningen styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og 
innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats. Tilskuddsordningen skal styrke regionenes 
forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats. 
Regionale forskningsfond har som formål å: 
a) styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling gjennom å  

i. finansiere forskningsprosjekter av god kvalitet   
ii. 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  
iii. stimulere til et tettere samarbeid mellom FoU-institusjoner og styrke koplingene til næringsliv og 

offentlig sektor  
b) øke FoU-innsatsen gjennom å  

i. mobilisere og kvalifisere bedrifter og offentlige virksomheter til å bruke andre virkemidler og 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 utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer gjennom å  
i. støtte langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer 
ii. knytte institusjonenes FoU-kompetanse til øvrige regionale FoU-aktiviteter og se disse i 

sammenheng 
iii. 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 forskningsaktivitetene. 
Fylkeskommunen skal informere om fondet og formidle fondets forskningsresultater, herunder skape 
oppmerksomhet om og interesse for fondet i allmennheten og blant aktuelle målgrupper/søkere. 
 
2. Prioriteringsgrunnlag og hovedretning for Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark. 
Visjon og mål 
RFF Vestfold og Telemark har som visjon at FoU-arbeid skal styrke kunnskapsutvikling, verdiskaping og 
mulighetene for en bærekraftig utvikling av Vestfold og Telemark. Forskning, kunnskapsutvikling og 
innovasjon er sentrale elementer i en helhetlig, regional utviklingspolitikk. 
RFF Vestfold og Telemark 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 
RFF Vestfold og Telemark bidra til systematisk kunnskapsoppbygging og erfaringsformidling for å sikre at 
forskningsresultater og ny kunnskap tas i bruk i bedriftsutvikling, næringsutvikling, optimalisering av 
offentlig forvaltning og annet regionalt utviklingsarbeid.  



Korona-krisen hvor næringslivet generelt forventes å møte store utfordringer både på kort og lang sikt, 
er det ønskelig at RFF Vestfold og Telemark spiller en tydelig rolle for å øke FoUI-aktiviteten til rammede 
bedrifter med gode forskningsprosjekter som kan øke sin konkurransekraft. 
  
For å styrke regional forskningsdrevet innovasjon og utvikling skal RFF Vestfold og Telemark: 

• Finansiere større forskningsprosjekter (på ca. 3-10 mill. kr.) av høy kvalitet basert på følgende: 
a) Innen temaet Verdiskaping gjennom grønn omstilling - herunder bærekraftig produksjon og 

forbruk, CO2-fangst og lagring, transport med lavest mulig utslipp, fornybar energi, 
energieffektivitet, mat, landbruk, biologisk basert produksjon, natur- og ressursforvaltning og 
sirkulærøkonomi, klimatilpasning. 

b) Målgruppe er bedrifter og offentlig sektor i fylket 
 
For å mobilisere til økt FoU-innsats skal Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark: 

• 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.  

• Finansiere kvalifiseringsprosjekter (på 200-500.000 kr.) for å kvalifisere søkere til større 
forskningsprosjekter med følgende rammer:  

a) innenfor følgende temaer: 

• Verdiskaping gjennom grønn omstilling - herunder bærekraftig produksjon og forbruk, CO2-
fangst og lagring, transport med lavest mulig utslipp, fornybar energi, energieffektivitet, mat, 
landbruk, biologisk basert produksjon, natur- og ressursforvaltning og sirkulærøkonomi, 
klimatilpasning. 

• Helse og omsorg - herunder folkehelse, forebyggende arbeid, tjenesteutvikling og teknologi. 

• Velferd, utdanning og oppvekst - herunder integrering, inkludering, idrett, frivillighet. 

• Teknologi – herunder miljøteknologi, mikro- og nanoteknologi, systemutvikling, vannrensings- 
og overvåkingsteknologi, digitalisering, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi. 

• By-, steds- og regionutvikling - herunder attraksjonskraft, kultur, kulturarv, opplevelser, reiseliv, 
infrastruktur, nærings- og tjenesteutvikling, utenforskap og inkludering. 

b) Søkere kan være bedrifter, offentlig sektor, FOU-institusjoner og frivillig sektor i fylket. 
c) Styret vurderer selv tematisk spissing og beløp i de enkelte utlysninger. 
 
Tilrådinger 
Fylkestinget ønsker å gi fondsstyret noen tilrådinger om innretning av RFF Vestfold og Telemark: 

• Styret skal arbeide for å sikre god kvalitet på søknadene og et godt søknadstilfang. 

• Styret skal legge kvalitet til grunn i prioritering av søknadene. 

• For hovedprosjektutlysinger kan styret vurdere å spisse ytterligere tematisk. 

• Utlysning av kvalifiseringsstøtte bør gjøres bredt for alle søkergrupper og prioriterte innsatsområder 
i virkeperioden. Styret kan vurdere å spisse kvalifiseringssøknadsutlysingene ved å begrense 
målgruppe og/ eller spisse ytterligere tematisk. 

• Styret skal vektlegge prosjekter som er basert på, eller fremmer samarbeid mellom bedrifter, 
offentlig sektor og FOU-institusjoner. 

• Styret skal vektlegge prosjekter som stimulerer til tverrfaglig samarbeid og knytter næringer 
sammen. 

• Styret oppfordres til å organisere noen av utlysingene i samarbeid med andre fond. 

• Styret bør legge til rette for at søkerne konkretiserer bærekraftaspektene i søknadene. 
 
 
 
Vedtatt av Fylkestinget 5.5.20 


