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«Målene skal nås ved 
gjennomføring av tiltakene, 

trinn for trinn.»

Om dette dokumentet
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Innledning
Regional strategi for forskning 
innovasjon og næring 2022-2030 
ble vedtatt av Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 15. desember 2021. 
Handlingsprogrammet beskriver tiltak 
som partnerskapet ønsker å prioritere 
for å nå mål og bygge opp under 
de strategiske innsatsområdene i 
strategien.

Strategien har fokus på grønn omstilling og har som 
overordnet mål å bygge opp under bærekrafts
målene og samle kreftene i partnerskapet om dette 
gjennom samarbeid for å løs komplekse utfordringer.

Verdikjeder

Naturressursbaserte 
verdikjeder Teknologi og grønn industri Reiseliv og opplevelser

Strategiske innsatsområder

Mer konkret 
bidrag til grønn 

omstilling og 
bærekraftig 

utvikling i privat 
og offentlig 

sektor

Styrke inn
retningen i 

virke middel
apparatet mot 

grønn omstilling 
og bedre 

oppnåelse av 
FNs bærekrafts 

mål

Styrke 
samspillet 

mellom 
aktørene i 

partnerskapet

Styrke inter
nasjonalisering 
og øke eksport

inntektene

Inkludering 
er økt og 

arbeidskraft
reserven tas i 

bruk

Mål

Grønn omstilling er 
økt, og vi har kommet 

nærmere å nå FNs 
bærekraftsmål

Verdiskapingen er økt, 
ressurs effektiviteten 

er større og flere 
arbeidsplasser er skapt

Komplekse 
utfordringer løses 
gjennom styrket 

samarbeid

Økt inkludering
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Utvikling og 
gjennom
føring
Handlingsprogrammet for Regional strategi for 
forskning innovasjon og næring 2022–2030 
er utviklet gjennom bred medvirkning med 
partnerskapet; Blant andre kommunene, 
Statsforvalteren, NAV, Innovasjon Norge, 
Universitetet i SørøstNorge, SintefTeltek, 
Telemarksforskning, klyngene, inkubatorene, 
næringshagen, og frivillige sektor med flere.

Foto: Fahroni / iStock / Getty Images Plus

Handlings programmet 
er et verktøy for å samle 
partnerskapets innsats og 
skape felles mobilisering 
om viktige innsatsområder 
for forskning, innovasjon 
og næring.
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Rullering
Det er både kortsiktige og langsiktige tiltak 
i handlingsprogrammet, som til sammen 
skal svare opp målsettingene i strategien. 
Handlingsprogrammet rulleres årlig knyttet 
til budsjettarbeidet i fylkeskommunen og 
partnerskapets budsjettprosesser. Mange 
av tiltakene vil være løpende under hele 
strategiperioden frem til 2030. Noen tiltak vil 
kunne påbegynnes nå og avsluttes etter kortere 
eller lengre tid, mens andre tiltak vil påbegynne 
senere i henhold til en prioritering av ressurser.

Planlegge

Utføre

Evaluere

Følge opp
Forberede

Illustrasjon basert på modell for kvalitetsforbedring fra helsebiblioteket.no

«Handlingsprogrammet 
rulleres årlig knyttet 
til budsjettarbeidet 
i fylkeskommunen 
og partnerskapets 
budsjettprosesser.»
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Koblinger og 
samspill med 
andre planer 
og strategier
Strategi for forskning innovasjon og næring 
samspiller med de fleste andre planer og strategier 
på regionalt og lokalt nivå. Dette er hensyntatt i 
prosessen, og vil koordineres med gjennomføringen 
av handlingsprogrammet.

Foto: Prostock Studio / iStock / Getty Images Plus
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Tiltak
I denne oversikten presenteres tiltakene, med ansvar 
for gjennomføring og samarbeidspartnere, hvilke 
bærekraftsmål tiltakene hovedsakelig vil bidra til 
og hvilke som vil kunne trenge finansiering utover 
administrativ innsats. De enkelte tiltakene er samlet 
under strategiske innsatsområder. Forkortelser er 
listet til slutt i dokumentet.

Foto: busracavus / iStock / Getty Images Plus

«De enkelte tiltakene er 
samlet under strategiske 

innsatsområder.»

7   /   Tiltak



Strategisk innsatsområde 1

Mer konkret bidrag til grønn omstilling og bærekraftig 
utvikling drevet av privat og offentlig sektor selv

Tiltak Hovedansvarlig Samarbeidspartnere Tiltakenes bidrag til bærekraftsmålene Finansiering 
avklart

Miljøkrav i anskaffelser – utrede behov for 
utvikling og samarbeid, og dele erfaringer om 
utvikling av offentlige anskaffelser som driver for 
innovasjon og miljøhensyn. Dette skal over tid 
omfatte alle innkjøpsområder i privat og offentlig 
sektor.

Kommuner, VTFK Innkjøpssamarbeid i fylket, 
kommuner, bedrifter, 
etater, USN, Stats
forvalteren, Leverandør
utviklingsprogrammet, 
DFØ og andre virke
middelaktører

    

Administrative 
ressurser

Miljøledelse – utrede behov for utvikling og 
samarbeid, lage møteplasser for samarbeid om 
innføring av miljøledelse i private og offentlige 
virksomheter (med elementer som for eksempel 
anskaffelser, sirkulærøkonomi etc.)

Kommuner, 
klynger

Kommuner, KS, bedrifter, 
NHO, finansnæringen, 
etater, Statsforvalteren, 
USN, inkubatorer og 
næringshage     

Til avklaring

Introdusere bedriftene til EUs taksonomi – 
et system for økonomisk aktivitet utarbeidet av 
EU knyttet til bærekraft.

VTFK/Innovasjon 
Norge

Kommunene, USN, 
instituttsektoren

   

Administrative 
ressurser

Forsterke kompetanse i grunnskole, VGS, 
fagskole og akademia innen grønn omstilling som 
er relevant for næringslivet og offentlig sektor

Kommunene, 
VTFK

USN

   

Administrative 
ressurser
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Tiltak Hovedansvarlig Samarbeidspartnere Tiltakenes bidrag til bærekraftsmålene Finansiering 
avklart

Emnet «Innovasjon i team» – et fag med fokus på 
bærekraftige tverrfaglige innovasjonsprosjekter 
for studenter med eksterne partnere; Vurdere 
permanent ordning og oppskalere

USN Klyngene, næringsaktører, 
offentlig sektor, 
 kompetansemeglere, NHO, 
VTFK

    

Til avklaring

Bygge opp under blå næringer – utrede potensi
al for blå næringer i vår region og støtte arbeidet 
med Handlingsplan Oslofjorden og tilknyttede 
fjordsystemer

VTFK Havforskningsinstituttet, 
kommunene, Stats
forvalteren, VT bondelag, 
havneseselskapene 
Innovasjon Norge, VTFK, 
Regionalt forskningsfond, 
politisk forum Skagerrak

   

Administrative 
ressurser

Foto: Dag G. Nordsveen
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Strategisk innsatsområde 2:

Styrke innretningen i virkemiddelapparatet mot grønn 
omstilling og bedre oppnåelse av FNs bærekraftsmål

Tiltak Hovedansvarlig Samarbeidspartnere Tiltakenes bidrag til bærekraftsmålene Finansiering 
avklart

I tilskuddsordninger, utvikle metodikk og 
system for grønn omstilling, basert på EUs 
taksonomi. Vekt på reduksjon av klimautslipp, 
miljøgifter, naturforringelse og sirkulærøkonomi i 
offentlig sektors virkemidler. 

VTFK og 
 Innovasjon Norge

Forskningsrådet, USN, 
NHO, Statsforvalteren og 
virkemiddelaktører 

   

Administrative 
ressurser

I tilskuddsordninger, ta i bruk og eller utvikle 
modeller for sirkulærøkonomi og gjøre metodikk 
kjent

Norsk Senter for 
Sirkulær Økonomi, 
Powered by 
Telemark 

Den magiske fabrikken /
Vesar), Innovasjon Norge, 
USN, NHO, 
 Forskningsrådet, 
 Statsforvalteren, Reklima, 
KS, VTFK

    

Til avklaring

Foto:  Dag G. Nordsveen
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Strategisk innsatsområde 3:

Styrke samspillet mellom aktørene i partnerskapet

Tiltak Hovedansvarlig Samarbeidspartnere Tiltakenes bidrag til bærekraftsmålene Finansiering 
avklart

I næringsrelaterte arealsaker, tilstrebe tidlig involvering og 
 dialog

VTFK, 
 kommunene

Kommuner, 
 Statsforvalteren

   

Administrative 
ressurser

Kraftoverføring  Støtte opp om tiltak som arbeider med 
oppgaver og tema for å sikre nødvendig tilgang på kraft i hele 
regionen

VTFK Kommuner, nærings
organisasjoner, klynger og 
nettverk, VTFK

  

Administrative 
ressurser

Opprette «en dør inn» til norsk virkemiddelapparat  gjennom 
informasjon om alle tilskuddsordninger og virkemiddelaktører 
regionalt/nasjonalt/internasjonalt tilgjengeliggjøre på et samlet 
sted for gründere og bedrifter i Vestfold og Telemark. 

Innovasjon Norge Øvrig virkemiddelapparat 
nasjonalt, regionalt og 
lokalt

 

Administrative 
ressurser

Styrke «Teknologitriangelet» – etablere hovedprosjekt basert 
på felles utfordringer med attraktivitet, samarbeid og rekrutter
ing mellom USN, fagskolene, klyngene og kommunene Horten, 
Kongsberg og Porsgrunn

USN, kommuner Partnerskapet, klyngene, 
Viken FK, VTFK

   

Til avklaring

Utrede muligheter for å analysere næringsutviklingen og 
nytten av regional virkemiddelinnsats

VTFK, 
 kommunene

Innovasjon Norge, KS, 
Forskningsrådet, SIVA, 
andre virkemiddelaktører

   

Til avklaring
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Strategisk innsatsområde 4:

Styrke internasjonalisering og øke eksportinntektene

Tiltak Hovedansvarlig Samarbeidspartnere Tiltakenes bidrag til bærekraftsmålene Finansiering 
avklart

Mobilisere og veilede til internasjonalt FoUsamarbeid og 
kvalifisere flere aktører til å søke EU-midler

Innovasjon Norge Forskningsrådet, Regionalt 
forskningsfond, Forregion, 
USN

   

Administrative 
ressurser

Støtte bedrifter med et eksportpotensial. Hovedverktøy:
1. Breddetilbud tilgjengelig for alle. Spesielt digitalt kom

petansesenter, eksporttelefonen og webinar.
2. Regional rådgiver med spisskompetanse på å hjelpe 

enkeltbedrifter med eksportpotensiale.
3. Kople regionale miljø til nasjonale eksportsatsinger. 

Spesielt innen ren energi, grønne maritime løsninger og 
sirkulærøkonomi.

Innovasjon Norge SIVA, VTFK ved Investin 
Vestfold og Telemark

   

Administrative 
ressurser

Styrking internasjonalt samarbeid gjennom prosjekter og 
rådgivning

VTFK Innovasjon Norge, USN, 
Oslofjordens europakontor, 
Forskningsrådet

   

Administrative 
ressurser

Tiltrekke bedriftsetableringer til regionen InvestIN Norway, 
Investin Vestfold 
og Telemark

Kommuner, nærings
selskaper, klynger og 
næringsparker

   

Administrative 
ressurser
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Strategisk innsatsområde 5:

Inkludering er økt og arbeidsreserven tatt i bruk

Tiltak Hovedansvarlig Samarbeidspartnere Tiltakenes bidrag til bærekraftsmålene Finansiering 
avklart

Styrke informasjon om aktuelle virkemidler og deling av 
erfaring og kompetanse om inkludering og det å ta i bruk 
arbeidsreserven

VTFK NAV, kommunene, NHO, 
bedrifter, Sosenteriet

   

Administrative 
ressurser

Videreutvikle modell og nettverkssamarbeid for økosystem 
for sosialt entreprenørskap – basert på prosjektet «Økosystem 
for sosialt entreprenørskap». Med sosialt entrepenørskap 
menes etablering av en virksomhet hvis hovedmål er å løse et 
sosialt eller samfunnsmessig problem på en innovativ måte, 
med bruk av metoder og verktøy fra forretningsverdenen. 

Sosenteriet USN, Sandefjord kommune 
og andre kommuner, VTFK

   

Til avklaring

Utarbeide kunnskapsgrunnlag for sosialt entreprenørskap VTFK NAV, Sosenteriet/ 
 kommunene

   

Til avklaring

Utrede sertifisering som verktøy og eventuelt støtte opp 
under sertifisering av sosiale entrepenører 

Sosenteriet VTFK

   

Til avklaring
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Forkortelser og 
begrepsavklaringer

FoU Forskning og utvikling

VTFK Vestfold og Telemark  fylkeskommune

USN Universitetet i SørøstNorge

NHO Næringens hoved organisasjon, avd. Vestfold og 
 Telemark

DFØ Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

SIVA Selskapet for industrivekst

VESAR Vestfold Avfall og Ressurs AS

VMA Virkemiddelapparatet

Forregion Forskningsbasert  innovasjon i regionene

Sirkulær økonomi Den sirkulære økonomien er mer enn gjenbruk, 
ombruk, gjenvinning og reparasjon. 
Det er et system som setter naturen i sentrum 
og som  holder produksjon og forbruk innenfor 
planetens  tålegrense1.

EU’s taksonomi EUs «taksonomi» er et system for å definere om 
 investeringer er bærekraftige og klima vennlige2.

Sosenteriet Sosenteriet er et klyngesamarbeid for samskaping og 
sosialt entreprenørskap i Vestfold og Telemark, 
organisert som samarbeid med partnere i privat, 
frivillig og offentlig sektor.

1 wwf.no
2 energiogklima.no

Foto: Dag G. Nordsveen
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Interaktiv PDF med bokmerker og hyperlenker

For PC eller Mac
Dokumentet er designet for Adobe Acrobat 
Reader. Uavhengig av plattform, er Adobe 
Acrobat Reader den anerkjente standarden 
for pålitelig visning av PDF. Programmet er 
gratis.

Skal du finne noe raskt?
Søkefunksjon i PDFleseren aktiviseres ved å 
taste Ctrl+F på PC, eller Cmd+F på Mac. Skriv 
inn ønsket ord i søkefeltet som dukker opp.

Alle kapitler er bokmerket og snarveier til 
disse finnes i PDF-leserens meny.

Utskriftsvennlig
Dokumentet er designet for liggende A4
utskrift. Skriv ut dokumentet i 100 prosent 
størrelse (ikke tilpasset størrelse) for best 
resultat.

Lese PDF-dokumentet på iPad?
Når du mottar dokumentet på epost bør du 
ikke lese den direkte via epostviseren. For 
best mulig visning anbefaler vi at du laster ned 
dokumentet og åpner det i iBooks (hvis du ikke 
har Adobe Acrobat Reader).

Dokumentet fungerer godt i iBooks, med 
god søkefunksjon og tydelige bokmerker. 
Du navigerer ved å bla gjennom dokumentet, 
eller ved å klikke direkte på overskriftene i 
innholdsfortegnelsen. Hyperlenker vises som 
understreket tekst i referanselistene.

Leser du dokumentet på en svært liten 
skjerm, anbefaler vi å dobbelttrykke på ønsket 
tekstspalte. iBooks vil zoome inn til lesevennlig 
størrelse. Dobbelttrykk igjen for å se hele 
layouten.

På Androide enheter anbefaler vi Adobe Acrobat 
Reader dersom den innebygde leseren ikke 
fungerer godt.

Dokument mottas på e-post
–  Hold fingeren på ikonet til meny dukker opp

Importer med iBooks
– Klikk på ikonet
– Dokumentet legges i biblioteket

iBooks gir optimal lesemodus på iPad
–  Naviger med knappene
–  Klikk på hyperlenker i innholdsfortegnelse
–  Vis alle sider som miniatyrer
–  Bruk bokmerker
–  Dobbeltklikk på kolonner for å zoome inn
–  Søk i fritekst
–  Still lys og kontrast
– Bla fram og tilbake
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Vestfold og Telemark fylkeskommune
vtfk.no 

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresser:
Torggata 18, Skien
Svend Foynsgate 9, Tønsberg

Kontakt:
35 91 70 00
post@vtfk.no

mailto:post@vtfk.no 
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