Regional plan for
verdiskaping og innovasjon
Handlingsprogram 2018 – 2019
Bakgrunn. Om selve planen
Verdiskapingen i Vestfold er lav og har vært fallende de siste 20 år sammenlignet med resten
av landet. Med Regional plan for verdiskaping og innovasjon legger vi grunnlaget for økt
verdiskaping og økt velferd. Den overordnede målsettingen er å øke verdiskapingen i Vestfold.
Økt verdiskaping er viktig fordi verdiskapingen er en forutsetning for vår fremtidige velferd.
Delmålene er å øke bedriftenes og de ansattes verdiskaping og produktivitet, skape nye
arbeidsplasser og få flest mulig i arbeid. Planen peker ut de strategiske grepene og tiltakene
som må til for at vi skal kunne nå dette målet.
Planen formulerer 6 strategiske grep som grunnlag for innsatsen:
1.

Reelt og forpliktende samspill

2.

Utvikling av bedrifter og næringsmiljøer

3.

Utvikling av Vestfolds kapasitet for FoU og innovasjon

4.

Satsing på gründere og entreprenørskap

5.

Samarbeid skole – næringsliv

6.

Tydelig og målrettet markedsføring av Vestfold

Handlingsplan er på de følgende sider delt inn i tre grupper:
-

Vedvarende tiltak
Pågående tiltak
Nye tiltak

12 vedvarende tiltak













Årlig møte mellom ordførerkollegiet og fylkesutvalget om verdiskaping
Årlig partnerskapskonferanse
Understøtte Norges fremste miljø innen mikro, nano og elektronikk
Understøtte arbeidet med næringsstyrt reiselivsutvikling for Vestfold
Understøtte videre utvikling av en helhetlig profesjonell inkubatorsatsing i fylket
Støtte gjennomføringen av Kapasitetsløft («pilar 2») i regionen
Understøtte HSNs spissede satsing på Vestfolds kjerneteknologier
Videreføre samarbeid med USN om EU-rådgiver og EU Viken
Kurs, seminarer og målrettede programmer for å styrke kunnskap og kompetanse om
offentlige og private finansieringsordninger og kompetansetjenester
Sterk satsing på UE og videreutvikling av samarbeid skole – næringsliv
Videreføre ordning for hospitering av lærere hos bedrifter
Videreutvikle forpliktende samarbeid om formidling av læreplass

13 pågående tiltak
Innføre fast rutine i offentlig saksutredning for vurdering av konsekvenser for verdiskaping


På grunnlag av intern prinsippavklaring vil det bli arbeidet med implementering.

Regional kompetansestrategi


To departementer har anmodet om å utarbeide regionale kompetansestrategier som oppfølging
av en nasjonal strategi. Arbeidet vurderes å høre hjemme i RPVI. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet signaliserer at de ser «kompetansepolitisk strategiarbeid» som
noe langt mer enn utdanningspolitikk, og som noe av det sentrale i fylkeskommunens nye rolle
som samfunnsutvikler. I første omgang er arbeidet avgrenset til et treårig prosjekt for å få flere
unge ut i fast arbeid. Verdiskaping Vestfold har i tillegg bedt fylkeskommunen avklare om det er
grunnlag for å starte arbeidet med en regional kompetansestrategi i samarbeid med Telemark.

Kartlegge grunnlaget for klyngesatsing innen beredskap/sikkerhet


Gjennom oppbyggingen av Senter for beredskap og integrert krisehåndtering har USN gitt et
betydelig bidrag. Arbeidet for å påvirke lokaliseringen av Politihøgskolen er også svært viktig.
Begge deler er imidlertid noe annet enn det klyngestimulerende tiltaket som foreslås i
handlingsprogrammet. Verdiskaping Vestfold vil støtte opp om en klyngesatsing innen
samfunnssikkerhet og beredskap, og ber om at fylkeskommunen tar en koordinerende rolle og
holder Verdiskaping Vestfold orientert om arbeidet.

Verdiskapingsinitiativet
•

Prosjektet er basert på skriftlige avtaler mellom kommunene og fylkeskommunen for årene fra
2015 – 18. Avtalen forlenget til september 2019. Prosjektet rapporteres særskilt, og omtales ikke
nærmere her. I tillegg til gjennomføring av prosjektet vil det ligge i tiltaket å avklare videreføring.

Bred og aktiv markedsføring av Vestfold som attraktivt sted for verdiskaping, næringsvirksomhet, arbeid og bosetting
•

God og målrettet markedsføring av Vestfold som attraktivt sted for næringsvirksomhet og
verdiskaping er en viktig, men komplisert og krevende oppgave. Flere Vestfoldbyer har etablert
selskap for å markedsføre den enkelte by mot potensielle tilflyttere, investorer og næringsetableringer. Det er blant annet behov for å tydeliggjøre arbeidsfordelingen mellom disse og
Visit Vestfold. Næringsforeningene og NHO har ønsket å ta et operativt ansvar for dette, og har
fått bevilgning over egen tilskuddspost til prosjektrettet innsats.

Regionalt leverandørutviklingsprosjekt
•

Det ble i 2016 bevilget 875.000 kr til et treårig prosjekt med hensikt å øke bruken av offentlige
anskaffelser med en grønn innretning. Dette er i tråd med vedtatte regionale planer for
verdiskaping og innovasjon, og klima og energi, men også et nytt regelverk om offentlige
anskaffelser. Det regionale leverandørutviklingsprosjektet omfatter Vestfold, Telemark og
Buskerud fylkeskommuner. Nasjonalt program for leverandørutvikling bistår med tilsvarende
beløp som de tre fylkeskommunene til sammen, og har prosjektledelsen. Prosjektet vil vare ut
2019.

Omstilling til grønn verdiskaping
•

Tiltaket vil fungere som et strategisk forankringspunkt for ulike initiativ og prosjekter som på
ulike måter støtter opp under målet om omstilling til grønn verdiskaping. Prosjektet Færder
Energifabrikk, og Færder Energipark, er ett svært lovende eksempel. Det bransje-initierte
nettverksprosjektet No Waste et annet.

Prosjekt Vekstetablerere
•

Prosjektleder er ansatt i treårig prosjekt 2017 – 19 med fylkeskommunal finansiering. Prosjektet
springer direkte ut av RPVI, og det anses naturlig å synliggjøre denne forankringen gjennom å
inkludere prosjektet i Handlingsprogrammet.

Mobiliseringsprosjekt (videreføring av VRI, «pilar 1»)
•

Det tidligere tiltaket om plan for oppfølging etter VRI er sluttført, og nytt prosjekt i NFRs
regionale satsing for mobilisering til forskningsbasert innovasjon, Pilar 1, er antatt i NFR.
Prosjektet med varighet til og med 2019 fikk i februar 2017 tildeling i VSV, og har VSV som
overordnet styringsgruppe. Prosjektet er i gang. 6 kompetansemeglere arbeider med
mobilisering av bedrifter til forskningsbasert innovasjon. Verktøykasse utviklet til formålet skal
anvendes med vekt på strukturerte møteplasser (Tenketank) og bedriftsstøtte til mindre
prosjekter.

Prosjekt Økt satsing i bruk av ungdomsbedrift i yrkesfag
•

Treårig prosjekt i regi av UE Vestfold 2017 – 19 for å trekke yrkesfagene bedre inn i arbeidet
med ungdomsbedrifter er i gang. Prosjektet bidrar også til økt ressursgrunnlag for UE. Da
prosjektet er direkte knyttet til intensjoner om utvikling av gründerkulturen i Vestfold, anses det
naturlig å synliggjøre det i nytt HP. Tiltaket anses også som et element i oppfølgingen av
fylkestingets intensjon om økt satsing på gjennomføring; at flere skal fullføre og bestå
videregående opplæring.

Avklare grunnlag for etablering av et antall bransjenettverk i Vestfold
•

Satsingene på klyngeutvikling treffer en liten del av bedriftene i Vestfold. Samtidig er det et
større antall mindre og mellomstore bedrifter med betydelig potensial for vekst, som de hver for
seg sliter med å realisere. Grunnlaget for et antall bransjerettede nettverk på tvers av
kommunene skal avklares. Det er viktig at innsatsen får en regional innretning, og ikke låses til
etablerte bransjer. Et tiltak bør forankres i næringslivets egne organisasjoner, som NHOs
bransjeorganisasjoner. Næringsforeningene og NHO har ønsket å ta et operativt ansvar for
dette, og har fått bevilgning over egen tilskuddspost til prosjektrettet innsats.

Skjærgården – vårt Nordlys
•

En forstudie konkluderer med at «skjærgården» kan utvikles til en «Top of mind» destinasjon
gjennom et langsiktig arbeid. Den gir anbefaling om hvordan arbeidet med å bygge opp dette
gjennom et langsiktig arbeid bør gjøres. Det er behov for å bidra til å få arbeidet i gang med
tanke på etter hvert å komme i inngrep med Innovasjon Norges virkemiddelsystem for bygging
av bedriftsnettverk, klynger og arena.

Autonomi og Digitalisering
•

Det skjer nå mye innenfor feltet, som det er ønskelig å gi strategisk forankring gjennom RPVI.
VSV støtter USNs prosjekt ”Autonomi og Digitalisering” (Kapasitetsløft, Pilar 2), med 1 mill. kr
årlig over 3 år. Prosjektet skal styrke utdanning og forskning innen autonomi og digitalisering.
VFK støtter et bedriftsnettverk innen autonomi (SAMS) i videreutvikling av nettverket. Prosjektet
Regionale satsing for mobilisering til forskningsbasert innovasjon (Pilar 1) skal understøtte
bedrifts-initiativ innen autonomi og digitalisering.

7 nye tiltak
Gaveprofessorat til Universitetet i Sørøst-Norge
•

Universitetet i Sørøst-Norge er en viktig regional utviklingskraft og samarbeidspartner i
kunnskapsutvikling, kompetansebygging og utvikling av forskningsbasert innovasjon i offentlig
og privat sektor i Vestfold. Som et sentralt virkemiddel for å understøtte både det nye
universitetet og regional verdiskaping, vurderes det å etablere et nytt gaveprofessorat. Dette vil
bli konkretisert i dialog med universitetets ledelse. Sak forelegges fylkestinget for avklaring, før
spørsmålet om finansiering eventuelt avklares i forbindelse med budsjett og økonomiplan.

Avklare forutsetningene for å bidra til utvikling av et aktivt marked for tidligfase risikokapital
•

Det er tydelig brist på tidligfase kapital for nystartede bedrifter i Vestfold. Markedet for tidligfase
risikokapital oppfattes å være mindre enn ønskelig, mer fragmentert og i utilstrekkelig grad
profesjonalisert, og antas å hemme en potensielt sterkere veksttakt i regionens næringsliv. Et
fylkeskommunalt engasjement vurderes å kunne utløse betydelig privat tidligfase kapital.

Økt innsats for entreprenørsatsing
•

Utvikling av arbeidsplasser og verdiskaping forutsetter et innovativt næringsliv som ligger i front
og hele tiden fornyer seg. En stimulerende gründerkultur der «det nye næringslivet» vokser fram
og en infrastruktur som legger til rette og øker utviklingstakten, oppfattes avgjørende. Denne
infrastrukturen, som i begrenset grad er til stede i Vestfold i dag, omfatter et profesjonelt
inkubator- og akseleratortilbud. Gode gründermiljøer, kompetanse på forretningsutvikling og
relevante finansielle instrumenter er viktige elementer i dette. Utfordringene peker på behov
både for økt ressursinnsats og nøye vurdering av hvordan denne settes inn.

Videreutvikle Vannklyngen til Norges fremste vannbehandlingsmiljø
•

Ut fra forståelsen av at bedriftsnettverket i Vannklyngen er i posisjon til en ny aktiv satsing på
klyngeutvikling, er fylkeskommunen innstilt på å være positiv til aktivt engasjement.

Utviklingsselskaper
•

Arbeidet med de regionale planene viser tydelig behov for å være mer næringsoffensiv, spesielt
på noen regionalt viktige steder. Derfor er det sett på erfaringer med ulike typer utviklingsselskap, for å sette trykk på å klargjøre strategisk viktige næringsområder og mer offensivt gå ut
og markedsføre og hente bedrifter som en ønsker skal etablere seg der. VFK skal i første
omgang prioritere å få i gang slikt arbeid for områdene ved Campus Vestfold og Torp.

Møter med eiendomsnæringen
•

Gjennom revideringsarbeidet med RPBA har det vært flere møteplasser med ulike deler av
næringen, spesielt eiendomsutviklere. Erfaringen og tilbakemeldingen er at disse møteplassene
oppfattes som veldig positive. Næringen har fått en mulighet for til å komme med sine
synspunkter på ulike problemstillinger vi har presentert, ofte i en tidlig fase. Fylkeskommunen
har fått viktige innspill til sitt videre arbeid, mens bedriftene har fått bedre innsikt i og forståelse
for fylkeskommunens rolle. Næringslivet har bedt om at vi fortsetter med slike møteplasser. Som
et ledd i å bli mer næringsoffensive fortsetter vi med halvårlige møter som skal ha spesifikke
tema som kan favne bredt mot næringslivet eller smalt etter behov.

Synliggjøring og markedsføring av næringsområder og næringsbygg
•

Det er utviklet en nettbasert tjeneste av Greater Stavanger (arealguiden.no), en felles portal
hvor bedrifter på flyttefot enkelt finner oversikt over regionens tilbud av næringsarealer og –bygg
med oversikt over type areal, avstand til flyplass, tilgang til kai o.l. Den oversettes også til
engelsk. Flere regioner har koblet seg på, Grenlandsregionen den nærmeste. VFK vil inngå
avtale om å koble seg på portalen og utvikle den i samarbeid med kommunene som bidrag til å
bygge næringsattraktivitet i Vestfold.

Forkortelser
FoU
NFR
RPBA
RPVI
UE
USN
VRI
VSV

Forskning og Utvikling
Norges Forskningsråd
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
Regional Plan for verdiskaping og innovasjon
Ungt Entreprenørskap
Universitetet i Sørøst-Norge
Virkemidler for Regional Innovasjon, forskningsprogram avsluttet 2016
Verdiskaping Vestfold, det næringspolitiske partnerskapet i Vestfold

