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Høringsinnspill – Berekraftig verdiskaping – Regional plan for innovasjon og 

næringsutvikling 2021 - 2033  

Vi viser til høringsbrev av 25. januar 2021, hvor Vestland fylkeskommune ber om innspill på planen 

"Bærekraftig verdiskaping", med frist 26. mars 2021. Vi takker for muligheten til å komme med 

høringsinnspill. 

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning skapes, brukes og deles. På vegne av regjeringa 

investerer vi over 10 milliarder kroner i året i forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet 

innovasjon, både i næringsliv, offentlig sektor og i forskningsorganisasjoner. Vi arbeider for et økt 

internasjonalt samarbeid og deltagelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Vi har mål om å være 

en sterk og synlig aktør for omstilling til et mer bærekraftig samfunn, og som tar hele Norge i bruk. 

I den regionale planen som er på høring er "Forsking og innovasjon" et av temaene som er felles for alle 

satsingene, og er omtalt slik på side 13: "Forsking har ein sentral rolle innovasjonssystemet. Vi skal 

stimulere næringsliv og offentleg sektor til å nytte forsking i eige utviklings- og innovasjonsprosessar, og 

som grunnlag for politikk og vegval. Vi skal auke finansiering av forsking gjennom regionale ordningar og 

få betre utteljing i nasjonale og internasjonale forskings- og innovasjonsordningar. Det er behov for å 

vidareutvikle og skape nye arenaer for samarbeid om forskingsbasert innovasjon mellom næringsliv, 

offentleg sektor og forskingsaktørar, særleg i møte med dei utfordringane og moglegheitene Vestland 

står framfor." 

Vi vil gjerne gi en generell kommentar om at utvikling av ny kunnskap gjennom forskning vil være helt 

sentralt for å nå hovedmålet i planen for innovasjon og næringsutvikling; "Vestland er det leiande 

verdiskapingsfylket basert på berekraftig bruk av naturressursar, grøn næringsutvikling og innovasjon."  

Vi mener det vil være viktig at den regionale planen peker på konkrete utfordringer og muligheter med 

behov for ny kunnskap, hvor forskning kan være utløsende for å nå mål og strategier for en bærekraftig 

verdiskaping i Vestland fylke. I tillegg til å dele og bruke eksisterende forskningsbasert kunnskap, foreslår 

vi at planen i større grad også ivaretar produksjon av ny kunnskap gjennom forsking. 
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For stort gap mellom forskning, utdanning og næringsliv er omtalt på side sju som et av de ni største 

hindrene for å realisere planen. Vi mener det er viktig å iverksette tiltak for å redusere dette hinderet, 

blant annet ved å klargjøre hvordan og på hvilken måte forskning kan utvikles som en vesentlig del av 

den regionale verktøykassen og inngå i porteføljen av regionale innsatsfaktorer.  
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