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TREDELT FOKUS – ET MÅL 

Program- og prosjekteffekter 

Etablere et metodisk grunnlag som muliggjør oppføling 
av effekter på programnivå samt se på samarbeid 
mellom involverte aktører 
 
Etablere og innføre et årlig resultat- 
rapporteringsssytem 
 
Etablere nullpunkt og sammenstille årlige 
resultatrapporter 

Følge utvalgte prosjekter 

Case studier blant 8 prosjekter 
 
Følge disse over to år og formidler læringspunkter til 
resten av programmet.  

Rådgiver mot programledelsen 

Bistå med programfaglig rådgivning 
 
Aktivt bistå i formidlingsarbeid 
 
Opptre som MD’s forlengede arm 



KORT OM METODE 

Intervjuer med 
programdeltagere 

 
• 2010: Bybesøk i 

samtlige byer + 
telefonintervjuer 

• 2011: 
Telefonintervjuer 

• 2012: Bybesøk i 
samtlige byer + 
telefonintervjuer 

 

Oppfølging av kvantitative indikatorer 
 

• Klimagassutslipp 
• Bymiljø 
• Klimatilpasning 

 

Dokumentstudier 
 

• Prosjektbeskrivelser 
• Policydokumenter 
• Planverk 
• Annet 

 



KORT OM HISTORIEN OG SENTRALE FUNN 

2011 

2012 

Evalueringsrapport 

Dybdestudier 

Evalueringsrapport 

Dybdestudie 

2013 

Evalueringsrapport (ferdigstilles februar 2013) 

Dybdestudier (ferdigstilles juni 2013) 

 økt involvering av næringsliv 

Bedre håndtering, involvering, og 
koordinering mot statlige aktører 

Erfaringsutveksling og 
kunnskapsoverføring 



FØRSTEÅRSRAPPORT 

 

• Framtidens byer har bidratt til å heve 

•

 

 

SENTRALE FUNN 

• Framtidens byer har bidratt til å heve 

byenes arbeid med klima- og 

bymiljøspørsmål 

• Kunnskapsdeling 

• Økt engasjement 

• Økt fokus 

• Økt samarbeid 

• Økonomiske midler 

 

• Måloppnåelse 

• Positiv endring på klimatilpasning 

• Forventninger om positiv endring på 

bymiljø ved neste rapportering 

• Mangelfulle indikatorer på 

klimagassutslipp 

 

•

•

•

•

•

ANBEFALINGER 

• Bredere og bedre involvering fra 

næringslivet: 

• Økt involvering av sentrale aktører: 

Lokale 

• Bedre forankring hos deltagende 

departementer 

• Utvikling av indikatorer og 

kommunikasjon av eksempler 

• Mer markert satsing fra staten 

 
 



ANDREÅRSRAPPORT 

 

•

•

•

 

 

 

SENTRALE FUNN 

• Framgang siden førsteårsrapport: 

• Kunnskapsnivå 

• Involvering av næringsliv 

 

• Framtidens byer har bidratt til å heve byenes 

arbeid med klima- og bymiljøspørsmål 

• Økt kunnskapsnivå 

• Muligheter for benchmarking 

• Bedre intern samordning 

• Økt engasjement 

• Flere dedikerte krefter 

 

• Måloppnåelse 

• Positive tall på tilpasning til klimaendringer 

• Liten endring på bymiljø  - mangelfulle indikatorer  

• Fortsatt mangelfulle indikatorer på klimagassutslipp 

 

 

 

 

 

 

•

•

•

•

•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBEFALINGER 

• Fortsatt fokus på å involvere 

næringsliv 

• Fokus på kommunikasjon slik 

at deltagerne har en korrekt 

forståelse av hva de ulike 

aktørene kan bidra med. 

• Fokus på 

forventningsavstemning 

• Fortsatt fokus på utvikling av 

indikatorer 

• Utvikle kunnskap og 

frembringe gode eksempler 

 

 

 

 

 



DYBDESTUDIER 2011 OG 2012 

• Rapportene diskuterer FBs bidrag inn i konkrete 

•

Rapporten viser til flere bidrag som faktisk synes å 

SENTRALE FUNN 

• Rapportene diskuterer FBs bidrag inn i konkrete 

prosjekter, med utgangspunkt i fem potensielle 

bidrag: 

• Bidrag til å skape felles forståelse og 

samarbeid mellom ulike aktører 

• Bidrag til å gi inspirasjon gjennom gode 

eksempler 

• Bidrag til å spre og utvikle relevante verktøyer 

• Bidrag til å spre og utvikle relevant kunnskap 

• Bidrag til å spre gode holdninger 

 

• Måloppnåelse 

• Rapporten viser til flere bidrag som faktisk synes å 

være realisert på en god måte, samt peker på 

bidrag der det synes som om programmet kan 

legge inn en økt innsats.  

• Potensialet synes størst knyttet til det å spre og 

utvikle relevant kunnskap. 

 

 

ANBEFALINGER 

1. Kan være et potensial knyttet 
til å tenke mer helhetlig rundt 

2.

3.

4.

 

 

 
 

 

 

ANBEFALINGER 

 

1. Kan være et potensial knyttet 
til å tenke mer helhetlig rundt 
kunnskapsutvikling 

2. Synliggjøre 
kunnskapsutviklende output i 
nettverkssamlinger 

3. Endre innretning på 
presentasjoner 

4. Økonomiske insentiver for 
bruk av kunnskap på tvers 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Rapport 2013  Rapport 2013  

VEIEN VIDERE - FØLGEEVALUERINGEN 

Noe datainnsamling gjenstår. Rapport 
ferdig i løpet av februar 

Dybdestudier Dybdestudier 
2013  

Rapport ferdig i løpet av mai /juni 



? 


