
Referat administrativt møte torsdag 6. desember 2012 
 

1. Inntrykk fra toppmøtet 
 

Program 

Tilbakemeldingene når det gjelder innhold og gjennomføring av toppmøtet er overveiende 

positive. Prosessen fram til programmet ble fastsatt - etter at arbeidsgruppen avsluttet sitt 

arbeid før sommeren - ble derimot kritisert. Tema og opplegg ble fastsatt i den siste fasen 

uten at næringsorganisasjonene ble tilstrekkelig involvert. 

 

Noen synspunkter fra diskusjonen 

o Et av de bedre toppmøtene i Framtidens byer 

o Det er uheldig at statsråder går før møtet er slutt 

o Programmet ble sendt ut for sent, det førte til at flere politikere og toppledere 

prioriterte andre gjøremål 

o Det var for mange deltakere i panelet i annen del, derved gikk diskusjonen for lite i 

dybden 

 

Føringer fra toppmøtet  

Det fremkom ikke mange nye føringer fra sentralt politisk hold. Samferdselsministeren kunne 

naturlig nok ikke legge fram ny politikk midt i innspurten med ny Nasjonal Transportplan.  

Miljøvernministerens 10 bud presiserer prinsippene for god byutvikling, men innebærer ikke 

noen ny politisk kurs. Miljøvernministerens nyopprettede Faglig råd for byutvikling var en 

nyhet. 

I diskusjonen ble det stilt spørsmål om hovedmålet i Framtidens byer om redusert 

klimagassutslipp er i ferd med å bli borte i fokuset på bysatsningen. 

 

2. Statens halvtime 

Samferdselsdepartementet v/ Pål Tore Berg. Arbeidet dreier seg nå for det aller meste om 

Nasjonal transportplan (NTP). Kollektivtransport må spille en helt annen rolle fremover. 

Samfunnet er basert på biltransport. Vekst i byene gir framkommelighetsutfordringer. 

Fylkeskommunene har ikke tilstrekkelig finansieringsgrunnlag til å møte utfordringene, og 

trenger statlige midler. Belønningsordningen forutsetter restriktive tiltak mot bilbruk, SD har 

avtaler med fire byområder.  

Olje- og energidepartementet v/ Rakel Hunstad. Uheldig at OEDs perspektiver ikke kom fram 

på toppmøtet i år.  For øvrig bør det være trykk på handling innenfor energi i bygg framover.  

Enova v/ Kjersti Gjervan.  Vi har god dialog med alle byene, og er godt fornøyd med 

passivhusbyggene som oppføres.   Utfordring framover er eksisterende bygg, der er det også 



mye å hente. Energiledelse er fortsatt viktig satsingsområde.  Nytt er støtte til private 

boligeiere, både på nybygg (passivhus) og rehabilitering. Det er kommunens ansvar å 

informere om dette til innbyggerne.  

Kommunal- og regionaldepartementet v/ Marit Hepsø. Stortingsmeldingen om 

bygningspolitikk anviser krav om passivhusnivå i 2015 og nesten nullenergi i 2020. Meldingen 

følges opp med etablering av Bygg 21 i samarbeid med byggenæringen. 

Lavenergiprogrammet blir knyttet til KRD. Blakstadmodellen med utdanning for passivhus 

sprer seg til flere steder i landet. Byggteknisk forskrift vil komme med nye energiregler. 

Kravene til universell utforming og branntekniske løsninger kan virke begrensende på 

innovative løsninger, blant annet når det gjelder bruk av tre. 

Miljøverndepartementet v/ Unn Ellefsen og Øyvind Aarvig. Statsråden har lansert bysatsing 

med 10 bud for god byutvikling. Stortingsmelding om klimatilpasning kommer i begynnelsen 

av 2013. På oppdrag fra MD har Ciens utarbeidet to rapporter som ble delt ut i møtet:  

Ciens-rapport 1-2012: Planlegging for et attraktivt bymiljø 

Ciens-rapport nr 2-2012: Attraktive og klimavennlige mellomstore byer.  

Stikkord: Hvorfor har vi fortsatt planer som bidrar til økt bilbruk? Planlegging for attraktivt 

bymiljø – byutvikling og område prosjekter. Kartlegging av kunnskapshull gir innpill til nye 

forskningstema.  

 

3. Eksempelsamlingen 

Erik Høines, Bergfald AS. Eksempelsamlingen er på nett og ser ut til å fungere. Alle byene 

vært inne. Er den mest besøkte siden i Framtidens byer. Byene har lagt inn 290 eksempler (av 

de 800 eksemplene på Byrapport). Spenner fra 2-40 prosjekter pr by.  Det trenger ikke være 

rene Framtidens byer-prosjekter. Næringsorganisasjonene vil diskutere hvordan de kan bidra 

med næringslivseksempler. Videre arbeid: 

1. Kvalitetssikre det som ligger ute 

2. Legge inn flere av eksemplene fra Byrapport  

3. Revurdere overskrift / titler i forhold til søkerord.  

4. Legge inn nye prosjekt som starter. Oppdateres underveis som prosessen går videre.  

5. Byene bes legge inn 5-10 nye eksempler innen 15. februar 2012 

 

 

4. Husbanken v/ Vegard Heide 

Kompetansetilskudd på kr 5 mill er øremerket Framtidens byer. Hele potten ble ikke brukt opp i 

2012. Få søknader kom inn. Flere oppfordres til å søke!  

- Prosjektene må være funksjonelle for brukerne i tillegg til å bidra til redusert energibruk, 

kompetanseutvikling, formidling, helhetlig miljøtenkning, samarbeid mellom kommune, ulike 

bransjer, forskning mm  



- Midlene utlyses i jan 2013 – søknadsfrist 6 uker. Byene får svar før sommeren.   

- Ulike faser er interessant og aktuelt å støtte.  

- www.husbanken.no/miljo-energi  

 

5. Tilskuddsordningen – DiFi v/ Elisabet Sundholm. 

Difi mottok kr 3,4 mill fra MD i 2012 og 2013 for å stimulere til innovative anskaffelser av 

miljøteknologi og å høste erfaringer fra disse. Målgruppen er de 13 Framtidsbyene, med vekt på 

tidligfasen.  

På nettsiden www. anskaffelser.no finnes en egen metodikk leverandørutviklingsprogrammet 

bruker. Det kan søkes midler på inntil kr 400.000 pr prosjekt. Difi bistår med søknaden: 

kjb@difi.no, kontaktperson Kjersti Berg.  Det er ingen søknadsfrist, innkomne søknader 

behandles fortløpende.  

 

6. Skadestatistikken FNO v/ Mia Ebeltoft.  

Sterkt økning av vannskader som ikke skyldes naturskade men overvann og tilbakeslag. Det 

bidrar også til økende helseskader pga fuktskader i hus.  Hva koster vannskader i forsikring og 

hva koster dette samfunnet?   8 byer analysert. Tallene i skadestatistikken kan sees opp mot 

klimarelaterte tall. GIS-verktøy kan brukes for å melde inn skader.  Kommunene kan få tilgang til 

info om hvor skadene er fra FNO /forsikringsselskapene. Stavanger samarbeider med 

Vestlandsforsk på dette.   

Marit Åstvedt (FNO) ønsker konkret samarbeid om pilotprosjekter på dette i Framtidens byer, for 

kompetanseheving. 

 

7. Følgeevaluering Rambøll v/ Morten Skodbo 

Mål med følgeevalueringen er å følge programmet på overordnet nivå, utføre noen dybdestudier 

samt være rådgiver mot programledelsen. Kort orientering om metode, historie og sentrale funn.  

Størst utfordring i 2011 var manglende involvering av næringslivet.  Dette fikk økt innsats i 2012, 

noe som har gitt positive resultater. En ny evalueringsrapport kommer i 2013.  

Info om førsteårsrapport m sentrale funn og anbefalinger. I starten var det veldig mange 

oppfatninger om hva FB skulle.  Økt engasjement om by- og klimasatsing. Tydeligst innsats 

klimatilpasning i FB. Også på plannivå. Sliter med å finne gode nok indikatorer for å måle 

resultater.  I andreårsrapporten var det sentrale funnet fremgang i kunnskapsnivå og involvering 

av næringslivet.  Dybdestudier i 2011 og 2012 vil vurdere konkrete prosjekter. 

 

8. Aktiviteter 2013 

http://www.husbanken.no/miljo-energi
mailto:kjb@difi.no


Forslaget fra programledelsen om todagers administrativt møte i april fikk tilslutning. Tema på 

møtet vil bli oppfølging av føringer fra toppmøtet og diskusjon rundt satsningen i resten av 

programperioden. Forslag til temaer fra forsamlingen: Spilleregler for å få til en grønn økonomi. 

Sterkere lover og forskrifter. Kompetanseoppbygging - hvordan få samfunnet til å ta dette på 

alvor. Få fram resultater. Beregne hva tiltakene bidrar til. Det er utfordrende å integrere 

bærekraft inn i bypolitikken. Bysatsingen er et godt supplerende grep til Framtidens byer. 

 

Se kalender for øvrige datoer/aktiviteter. 

 

9. Åpen post 

Rapport fra nettverkene mm 

Areal og transport v/ Wilhelm Torheim (MD): Nettverket diskuterer nå hva det bør fokusere på. 

Felles nettverkssamling etter påske. Nasjonal transportplan kommer før påske, videre arbeid 

betyr oppfølging av de tema som kommer fram der. Planlegger mindre samlinger med tema 

sykkel osv.  

Energi i bygg v/ Sylvia Skar (Norconsult): Felles nettverkssamling  i Sandnes. Vi har nå 42 pilot- og 

forbildeprosjekter i Framtidens bygg og FutureBuilt til sammen. Vi bør jobbe mer politisk og 

systematisk når de gjelder primærenergi. Ny utslippsfaktor strøm og fjernvarme er fastsatt.  

Forbruk og avfall v/ Erik Høines (Bergfald): Studietur til London og Totnes der temaet var 

forbruksendring. Seminar 2: Lost in supermarked i januar; Forbruk og livstilsendring 

Klimatilpasning v/Gry Backe (DSB): Har arrangert seminarer om GAF- Grønn arealfaktor og om 

Grønne tak. Studietur til København-konferanse om grønne tak i høst. KlimaGIS-applikasjon vil bli 

til låns i 1 mnd i alle FB byene. Strategimøte er planlagt.    

Bedre bymiljø v/ Ellen Husaas: 8 byer har nå fått innvilget midler til 18 pilotprosjekter for bedre 

bymiljø. Det planlegges et seminar med case Fredrikstad som skal prøve ulike 

byplanleggingsmetoder og verktøy for å ivareta den sammenkoblede og sammensatte 10-15 

minuttersbyen med fokus på byromsnettverk .  Planlegger studietur til høsten. Ønske om 

pilotprosjekter på økosystemrensing.  

Virke v/ Morten Sandberg: Orienterte om BID (Business Improvement District) og samarbeid med 

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) 

NHO v/ Jan-Bertil Lieng.  Har fokus på kollektivtransport i by. Med utgangspunkt i utviklingen 

med sterk vekst i sysselsettingen.   Det skal arrangeres 5 regionale konferanser ang. 

leverandørutviklingsprogrammet. 


