
Regional strategi for 
forskning, innovasjon 
og næring
v/ Tore Strømsodd

Nettverk for 
verdiskaping og 

kompetanse
11. november 

2021



Regional planstrategi



Regional planstrategi (RPS)

ET BÆREKRAFTIG VESTFOLD OG TELEMARK



Oppbygging

Sammendrag – 2 s, Innledning

• Innsatsområder

• Verdikjeder
Mål og grepene for å nå målene

Kunnskapsgrunnlag

Elementer til grunn for tankene

Metodikk, prosess, koblinger med andre 
prosesser

Videre arbeid

Ordliste og begrepsavklaringer



Bakgrunnsstoff

Verdikjedeanalyse (SØA)

Fylkesvise regionale analyser fra 
Telemarksforskning

Lærdommer fra gode 
vertskommuner for næringsutvikling

Teknologitriangelet



Mål

Grønn omstilling er økt, og vi 

har kommet nærmere å nå 

bærekrafts-målene

Verdiskapingen er økt, 

ressurseffektiviteten er større og 

flere arbeidsplasser er skapt

Komplekse utfordringer 

løses gjennom styrket 

samarbeid

Inkludering er økt

Strategiske innsatsområder

Mer konkret bidrag til 

grønn omstilling og 

bedre oppnåelse av 

bærekraftsmålene

Styrke innretningen i 

virkemiddel-apparatet

mot grønn omstilling 

og bedre oppnåelse av 

bærekraftsmålene

Styrke samspillet

mellom aktørene i 

partnerskapet

Styrke internasjonal-

isering og øke eksport-

inntektene

Inkludering er økt og 

arbeidskraftreserven

tas i bruk

Verdikjeder

Naturressursbaserte verdikjeder Teknologi og grønn industri Reiseliv og opplevelser



Sterke 
verdikjeder

• Kjemiske produkter 

• Bygge- og anleggsprodukter

• Fornybar energi

• Fossil energi

• Internetthandel

• Helseprodukter



Sterke 
verdikjeder

• IKT-løsninger (inkludert elektronikk, 
mikroelektronikk og nanoteknologi)

• Jordbruksbasert mat

• Maritim transport

• Metallproduksjon

• Turistopplevelser



Vi kan se styrkene 
våre i verdikjeder 
opp mot trender 

og utviklingstrekk:

Det grønne skiftet

Automatisering

Elektrifisering

Digitalisering

Data/informasjon

Demografi-utvikling (vi blir eldre)



Involveringsprosessen –
omfattende

3 åpne møter 

3 Ressursgruppemøter

3 næringssjefsmøter

Klyngene – som representerer mange 

bedrifter

Instituttsektoren sammen med USN 

Bilaterale møter og grupper (RFF-VT)

mm…



Betraktninger og kommentarer fra partnerskapet

STERKT ØNSKE 

SAMARBEID OG SAMSKAPING

SAMARBEID HAR ØKT BÆREKRAFT 
SIRKULÆRØKONOMI

TENK 

BREDDE I KOMPETANSE

TENK 

FREMTIDIG UTVIKLING

HAR 

MASSE RESSURSER OG FORTRINN

TENK 

BÅDE HØY OG LAV VERDISKAPING

TENKE 

VISJONÆRT, KONKRET, 
ANALYSERENDE
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5 strategiske innsatsområder

• Miljøledelse, design og sirkulærøkonomi

1) Mer konkret bidrag til 
grønn omstilling og bedre 
oppnåelse av 
bærekraftsmålene

• Utlysinger, maler, hjelpeverktøy og 
evalueringssystem

2) Styrke innretningen 
i virkemiddel-apparatet mot 
grønn omstilling og bedre 
oppnåelse 
av bærekraftsmålene



5 strategiske innsatsområder – forts.

• Styrke og retning – sammen
3) Styrke samspillet mellom 
aktørene i partnerskapet

• Vi trenger å erstatte inntektene fra olje/gass 
med andre varer og tjenester

4) Styrke internasjonalisering 
og øke eksport-inntektene

• Må få folk i arbeid
5) Inkludering er økt og 
arbeidskraftreserven tas i bruk



Verdikjeder

Naturressursbaserte 
verdikjeder

• Videreutvikle våre nære 
ressurser (mat, 
mineraler, skog, 
fornybar energi etc.)

• Utvikle nye 
næringsområder

• Foredle råvarene her

Teknologi og grønn 
industri

• Bruke prosessindustri og 
elektronikk på 
naturressursene vi har

• Koble sammen 
Prosessindustri-miljøene 
med elektronikk, 
mikroelektronikk og 
nanoteknologi

Reiseliv og opplevelser

• Egen strategi

• Men lager koblingene



Veien videre

30.aug – 15.okt

Høringsperiode 

14.des

Vestfold og Telemark fylkesting

Oktober-februar/mars:

Handlingsprogram 

Fra ord til handling 2022-2030!



Høringsinnspill

• 31 parter har gitt 
skriftlige innspill til 
strategien

• 155 momenter er 
formulert

• Alle høringsinnspillene er 
vurdert og kommentert



Innspill

• Gis uttrykk for støtte til strategien

• Godt kunnskapsgrunnlag og god prosess

• Kjenner seg igjen innspillene som er gitt underveis i prosessen

• Sterkt ønske om å samarbeide bredt for å gjennomføre strategien

• Aller viktigst å få økt netto antall arbeidsplasser, øke inkludering og ta i 
bruk arbeidsreserven



Innspill forts.

• Styrking av arbeidsintensive næringer tydeligere inn i strategien

• Mer produktutvikling og foredling der varen produseres

• Strømnettet i vår region er ikke tilstrekkelig skalert for nye offensive 
grønne satsinger

• Oppfordres til bedre samspill innen arealplanlegging



Innspill forts.

• Forskningens betydning må uttrykkes sterkere

• Inkludere økt grønn utvikling innen fiskeri- og oppdrett

• Studenter og aldersgruppen 8-40 år bør involveres sterkere


